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WIE ZIJN WIJ

Good Food Agency is een agentschap bedoelt om restaurants te verbinden 
met pure eerlijke producten uit de regio. Dit doen wij doormiddel van 
een netwerk van kwekers, slagers, vissers, bakkers, en boeren. Wij gaan 
op zoek naar de beste leveranciers die bij uw restaurant passen. Ze staan 
open voor nieuwe ideeën en hebben oog voor kwaliteit en duurzaamheid. 
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Good Food Agency staat voor eerlijk en puur eten. Door onze producten uit 
de regio te halen en direct aan u te leveren willen wij de Footprint verkleinen. 
De weg van boer naar restaurant wordt kleiner en dus blijft het voedsel 
verser en hoeven er geen chemicaliën gebruikt te worden en komen er minder 
giftige stoffen vrij. Door het nauwe contact krijgt u als restaurant grip op de 
producten die wij u kunnen leveren. Hierdoor zal de voedselverpilling dalen, 
omdat er alleen naar aanleiding van vraag geproduceerd zal worden en er 
geen bedrijven tussen zitten die ‘mislukte’ producten weggooien. Wij willen 
onze passie met mensen delen en vinden het belangrijk dat er een verhaal 
ontstaat over het voedsel en dat er een bewustzijn gecreërd wordt. Waar komt 
ons eten vandaan en wat zijn nou eigenlijk de seizoensgebonden producten? 
Wij willen dat meer restaurants gaan werken met seizoensgebonden producten 
en een persoonlijk gevoel overbrengen dat leidt tot meer begrip en liefde 
voor het eten. Respect voor mens, dier en natuur staat bij ons centraal. 

Wij brengen u in contact met boeren, kwekers, slagers en vissers uit de regio die 
het beste uitsluiten bij uw restaurant. U wordt hierdoor aangesloten bij ons netwerk 
en zal wekelijks producten afnemen bij de leveranciers waar u een contract mee 
heeft. Door dit voor u uit handen te nemen zal de stap makkelijker zijn om over 
te gaan op een totaal biologische kaart. U krijgt meer grip op de producten waar 
u het liefste mee zou willen werken en het contact tussen u en de levenacier is 
direct. Onze leveranciers zijn er om een passie met u te delen en zullen altijd 
voor u klaar staan. U hoeft zich daarom geen zorgen meer te maken of u wel 
producten geleverd krijgt van de beste kwaliteit. Samen willen wij gaan naar een 
betere en eerlijkere voedselafname op het gebied van horeca-ondernemingen.         
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