DE EINDHOVENSE DOOS ™
“THIS IS ALSO EINDHOVEN “
Alle producten in deze doos zijn in Eindhoven ontwikkeld en geproduceerd.
EINDHOVEN BIER:

Stadsbrouwerij Eindhoven.
In de voormalige oude textielfabriek Schellens (Centrum) worden speciaal bieren met een
Eindhovens identiteit gebrouwen. Een van deze bieren is “De Witte Dame “ Witbier, 5,1 % Vol. Alc.
Zomerfris Witbier met een lichte citrus-smaak, verwijzend, naar het voormalige Philipsgebouw
aan de Emmasingel.

EINDHOVENSE APPELSAP: Philips Fruittuin “ meer dan fruit ! boomgaard, Landwinkel, Pannenkoekenhuis, Trefpunt PIT
Gelegen aan de Oirschotsedijk (Strijp) . De Philips Fruittuin is opgericht door Anton Philips en is
.
nu de Poort van het Groene Woud. Een groot aaneengesloten natuurgebied tussen Eindhoven,
Tilburg en Bosch. De Philips Fruittuin bevat een boomgaard van 12 Hectare met appel- peren-en
pruimenbomen.
EINDHOVENSE KOFFIE :

Fairtrade koffie van Tussen de Molens “van koffiebranden tot koffie proeven”
Groendomein Wasven, (Tongelre) , is een wondermooi natuurgebiedje, verrassend verscholen,
onder eeuwenoude beuken en eiken. Heerlijk rustpunt in de monumentale Wasvenboerderij of
op het terras. Met o.a. een Restaurant, Bakkerij, koffiebranderij, streekwinkel en tuinderij.
Alles rond het Wasven is gericht op duurzaamheid, behoud en beheer van boerderij, horeca en de
omgeving. 30 Medewerkers met een verstandelijke beperking zijn in dienst bij het Wasven..

EINDHOVEN KAAS

Genneper Hoeve, gelegen in Genneper Parken een heel mooi natuurgebied in Zuid Eindhoven.
De Genneper Hoeve is een biologisch gemengd bedrijf midden in het groen van de stad met
38 roodbonte koeien, kippen en varkens. 125 ha grond waarvan 50 ha natuur beheer. Het is
een stadsboerderij waarbij het publiek de dieren, de stallen , het kaasmaken, het melken en
het werk in de kaasopslag van nabij kan meemaken. De Genneper Hoeve produceert koeienkaas, rund-kippen en varkensvlees en eieren. Eigen seizoenproducten . Deze worden in hun
eigen boerderijwinkel verkocht.

EINDHOVENS WORSTJE

De Blije Big. Deze biologische boerderij is gelegen in het prachtige natuurgebied
“De Bokste Beemden “ tussen Eindhoven en Son. Vlakbij de stad maar toch in het groen.
De Blije Big is gespecialiseerd in het biologisch houden van varkens, stieren , biologische
tuinbouw en natuurbeheer. In hun winkel verkopen zij hun eigen biologische producten.
De Blije Big heeft in het kader van Duurzaam Eindhoven de GOUDEN DUURZAME
ONDERNEMER erkenning gekregen.

EINDHOVENSE JONGENS ( KOEKJE). Bakkerij Renders. (Stratum). Koen Renders ( derde generatie bakker)
vond een heel oud receptenboekje van zijn opa uit 1944.
Al doorbladerend zag hij het recept van een koekje met als titel:
EINDHOVENSE JONGENS. Het is niet bekend of dit recept van het koekje al
langer bestond of door zijn Opa Renders als bakker zelf was ontwikkeld.
Bakkerij Renders stond in die tijd bekend om zijn chocoladebollenautomaat en zijn
speciaal gebak. Inmiddels is de derde generatie Renders aangetreden. Broer en zus
Koen en Maud runnen nu de bakkerij. Koen volgt nog steeds de eigen traditionele
familie recepten en heeft besloten om “het koekjes “Eindhovens Jongens”
weer exclusief voor de Eindhovense doos gaan bakken.
EINDHOVEN BONBONS

Chocolatier Hilfrawa ( Strijp). De productie van Chocolaterie Hilfrawa gebeurd
geheel Handmatig. Op deze manier kunnen zij hoogwaardige kwaliteit leveren.
Een van de specialiteiten is het gieten van bonbons, holle figuren en zeebanket.

Voor De Eindhovense Doos heeft Hilfrawa speciaal drie Eindhovense
bonbons gemaakt.
- Beeldmerk Eindhoven: Beeld de energie van de stad Eindhoven uit.
e
- Markus van Eindhoven. Leefde rond 1300. Stierf rond zijn 10 jaar.
- Bourgondisch Eindhoven. Terrassen met echt Eindhovens bier.
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