Advertorial

friet van piet zweert bij smilde natura

‘Verantwoord ondernemen
is een gezamenlijke zorg’
Cafetaria Friet van Piet uit Groningen is hét schoolvoorbeeld van een gezonde zaak. Bij de nummer 19
van de cafetaria top 100 gaan frites en snacks op
een verantwoorde manier als warme broodjes over de
toonbank. Toch kan eigenaar Marco Agema het niet
alleen. ‘Verantwoord ondernemen doe je samen met
de fabrikant’. Aan Smilde Natura heeft hij daarom een
goede partner.

Sinds mei 2013 omarmt Friet van Piet het
totaalconcept voor frituren van Natura,
zij leveren frituuroliën van topklasse in
innovatieve verpakkingen van 15 tot 220
liter met automatisch pompsysteem en halen
de gebruikte frituurolie weer op. Friet van
Piet maakt gebruik van de verpakking van
150 liter met pompsysteem. ‘Een geweldig
systeem’, komt Agema superlatieven tekort.
‘Je hebt geen afval, niets geen geknoei en
niks geen gesjouw en gesleep meer. Een
duurzame oplossing en ARBO-technisch
gezien perfect. De service is uitstekend. Je
spreekt met Smilde Natura een lever- en
afhaal-frequentie af en alles wordt geregeld,
we hebben er geen omkijken naar. Daarnaast
is de kwaliteit van de frituurolie ook heel
goed. Het is een verantwoord product. En het
mooie is dat de gebruikte olie wordt verwerkt
tot biobrandstof. Zo dragen we samen bij
aan een betere wereld.”

Hij hoopt dat ‘verantwoord ondernemerschap’ binnen de fastfoodsector steeds meer
voeten aan de grond krijgt. Marco Agema:
‘De cafetariawereld kan daarin grote stappen
maken. Het gebeurt nu nog mondjesmaat.
Fabrikanten zouden meer moeten gaan
samenwerken. Samen met ons en met elkaar.
Je ziet dat er in de top bij fabrikanten wel
draagvlak is voor duurzaam ondernemen,
maar op de werkvloer komt dat er niet altijd
uit. Als vertegenwoordiger moet je een

gevoel verkopen en je niet alleen maar bezig
houden met scoren. Dat is een omslag in
denken. Ik zeg altijd ‘waar een wil is, is een
weg.’ Wat dat betreft verdient Smilde Natura
een pluim. Zij maken echt het verschil.
Natura staat, net als wij, niet stil en is in
haar zoektocht naar verduurzamen continu
bezig met verbeteringen in producten,
verpakkingen, service, afvalbeheersing en
recycling. Zij houden ons daarvan ook op de
hoogte. Zo hoort het.’

Smilde Natura is onderdeel van Koninklijke Smilde, het oudste familiebedrijf
in Heerenveen (sinds 1863). Zusterbedrijven Smilde Foods en Smilde Bakery
produceren o.a. frituuroliën, margarines, salades, sauzen en ambachtelijke
bakkerijproducten. www.royalsmilde.nl
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