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IN DEZE NIEUWSBRIEF

WELKOM TERUG!

BLIKKEN & SMAKEN

De nieuwsbrief heeft even op zich laten wachten,
SAMBUSA'S

maar we hebben weer super leuke nieuwtjes te
delen met jullie! Sinds afgelopen juli is er veel

KRANTENARTIKELEN

gebeurt, bijna te veel om allemaal in deze
nieuwsbrief te stoppen. Van het heerlijke

EVEN VOORSTELLEN

assortiment, tot foto's van de nieuwe locatie!
We zijn zo gegroeid de laatste maanden en dit

IN DE KEUKEN MET CHEF

willen wij graag delen met jullie.

TIJMEN

Wij wensen jullie veel leesplezier!
NIEUWE LOCATIE
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Het assortiment!

HUMUS

SILSI GROOT én KLEIN

Zachte humus, met gepofte knoflook...

Silsi, welke fan van Mixblik kent het nog

Mmm! Dit recept is een verzameling van de

niet? Deze multifunctionele pittige sausis

beste humus-recepten van verschillende

nu verkrijgbaar in groot en klein formaat.

van de Mixblik-vrouwen. Kartrekkers Berhan

Een klein blikje trek je snel open voor bij de

en Anisa hebben samen keer op keer getest

borrel. Een groot blik is de basis voor een

tot we de perfecte smaak en textuur

heerlijke maaltijd!

onstonden.

HUMUS - 180 gram -

SILSI - 180 gram -

€3,70

SILSI - 390 gram -

€ 3,90
€ 5,95

LINZENSTOOF
Deze linzen met berberekruiden vormen
vormen de basis van een heerlijke maaltijd
voor 2 personen. Met rijst en een salade erbij
eet je als een koning! Een origineel OostAfrikaans gerecht, de Eritrese dames van
Mixblik hebben urenlang gesteggeld over de
beste samenstelling. Deze linzenstoof met
berberekruiden is het resultaat!

De blikken zijn binnenkort via onze webshop en via
Rechtstreex Rotterdam te koop. Nu kan je ze al
verkrijgen tijdens onze aanschuifmaaltijd op
donderdag in het wijkpaleis. Even langskomen in

€ 3,60
LINZENSTOOF - 395 gram - € 5,05
LINZENSTOOF - 180 gram -

Wijkpaleis om een aantal af te halen is ook
helemaal goed!

SAMBUSA'S
Smaken wortel-aardappel & feta-peterselie
Daarnaast hebben wij sambusa’s (gevouwen deeghapjes) in twee smaken ontwikkeld: witte
kaas met verse kruiden en wortel met aardappel. Een sambusa is een gefrituurd of
gebakken deeghapje met een hartige vulling. Deze worden diepgevroren verkocht. En kan je
opwarmen in de oven, in de pan of zelfs in de airfryer!

De Sambusa's zijn al verkrijgbaar bij Rechtstreex, dus bestel snel via:
https://www.rechtstreex.nl/bestellen/zoeken?search=mixblik

Afhalen in het Wijkpaleis kan natuurlijk ook!

KRANTENARTIKELEN
We stonden gewoon in het NRC en De Havenloods!
Klik op de foto's om naar de artikelen te gaan.

Helen Kranstauber is mede-oprichter van Food Cabinet, een campagnebureau
gericht op gezonde, eerlijke en duurzame voedselkeuzes.

„Ik verheug me op de eerste stoofgerechten van Mixblik, een sociale onderneming in
Rotterdam die vrouwen uit verschillende landen en eetculturen een leer-werktraject
biedt en vanaf het voorjaar hun favoriete gerechten inblikt en verkoopt.”

EVEN VOORSTELLEN
MARIA

Maak kennis met de vrolijke en zeer talentvolle Maria.
Of zoals wij haar noemen, Sonia. Sonia is heel goed in
taarten bakken! Sonia heeft de heerlijke chocoladetaart
gebakken wat geserveerd werd bij de maaltijd van
afgelopen donderdag.

Maria spreekt Portugees en wil graag de Nederlandse
taal verder bijleren.

In de keuken met CHEF TIJMEN!

Onze geweldige chef Tijmen! De vrouwen kennen veel lekkere gerechten
en weten goed hoe ze moeten koken, maar Tijmen helpt bij het aansturen
in de keuken en helpt de vrouwen waar nodig. Tijmen is zo goed als elke
donderdag aanwezig bij het Wijkpaleis voor de smakelijke maaltijden
die aangeboden worden in de avonden van 17:00-19:00. Kom vooral een
keer langs bij de Claes de Vrieselaan 72a en dan zie je Tijmen aan het
werk met een sterk team aan zijn zijde!

Misschien hebben jullie
het al voorbij zien komen
want wij zijn zo
enthousiast.

Wij gaan officieel
verhuizen!

Vanaf 1 maart krijgen we
de sleutel en gaan we
aan de slag met de
verbouwing.

NIEUWE LOCATIE

We hebben een grote en
super handige locatie
gevonden op de
Rochussenstraat 250-252
in Rotterdam.

Het mooiste hieraan is
dat dit aan het einde van
de straat is bij het
Wijkpaleis!.

Geen zorgen, de
maaltijden blijven bij het
Wijkpaleis!

Mixblik wordt mede

Contactgegevens

E-mailadres: info@mixblik.nl

Elke donderdag een versgemaakte
maaltijd van de vrouwen van Mixblik bij het
Wijkpaleis op de Claes de Vrieselaan 72a!
(niet tijdens de schoolvakanties)

En... vergeet ons niet te volgen op de
social media's!

mogelijk gemaakt door

van beek donner
stichting

