
Kennismaking met onze partner in maaltijden  

 

Voorstelling van de keuken  

 Agape is gestart als kleine centrale keuken die enkel maaltijden bezorgde aan de 

scholen van Scholengroep Brussel.  

 Het klantenbestand van Agape is uitgebreid naar andere scholengroepen en tal van 

kinderdagverblijven buiten het Brusselse.  

 Professionele koks koken elke dag lekkere, gezonde en gevarieerde maaltijden voor 

meer dan 25.000 kinderen.  

 Nu, na 15 jaar levert Agape maaltijden over heel Vlaanderen.  

 

Wat is het doel van Agape?  

 Elke dag een kwalitatieve, evenwichtige, voedzame en betaalbare maaltijd bieden aan 

elk kind.  

 

Bereiding van de maaltijden  

 De maaltijden worden klaargemaakt volgens de strengste Europese normen inzake 

kwaliteit en hygiëne.  

 Agape had reeds een toelating voor het produceren van maaltijden, maar sinds 2 jaar 

heeft Agape ook een erkenning aangevraagd en gekregen.  

 Jaarlijks krijgt Agape een 8-tal keer per jaar controle van het FAVV.                                                         

De kwaliteitsverantwoordelijke volgt hiervoor alles op.  

 De kookprocedures zorgen voor een maximaal behoud van vitaminen en mineralen.  

 De maaltijden zijn houdbaar door de folieverpakking en pasteurisatie.  

 De maaltijden worden gekoeld bewaard.  

 De maaltijden worden gecontroleerd voordat ze geleverd worden aan scholen en 

kinderdagverblijven. 

 

 

 

 

 

 

 



Menu’s  

 BASIS:  

SOEP  

- Tomatensoep, kervelsoep, brunoisesoep, courgettesoep, spinaziesoep, 

bloemkoolsoep, erwtensoep, preisoep, seldersoep, …  

HOOFDGERECHT 

- Natuuraardappelen, aardappelpuree, gebakken aardappelen, frietjes, rijst     

- Vlees: worst, rundshamburger, boomstammetje, chipolata, stoofvlees, vol au 

vent, …  

- Vis: gepaneerde visfilet, …  

- Groenten: spinazie, spruiten, bonen, wortels, savooikool, rode kool, …  

 

- Pasta’s: macaroni, spaghetti bolognaise, lasagne bolognaise  

 

DESSERT 

- Stuk fruit  

- Koekje  

- Yoghurt  

- …  

 

 VEGETARISCH:  

- Uit elk basismenu ontstaat een vegetarische variant bedoeld voor de 

vegetariërs of zij die geen vlees lusten. Agape probeert het basismenu zo goed 

mogelijk na te bootsen, zodat er geen groot verschil is tussen beide maaltijden.  

 

De menu’s kan u maandelijks op onze schoolwebsite terugvinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


