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Kwaliteit smaakt beter

HET LENTESEIZOEN 

April is een schitterende maand waarbij er weer een hoop 
mooie AGF-producten verkrijgbaar zijn. Het officiële asperge 
seizoen zal 11 April van start gaan en loopt traditioneel tot 
Sint Jan op 24 Juni. Om uw te inspireren voor het lenteseizoen 
hebben we een aantal producten uitgelicht die weer 
verkrijgbaar zijn.

DASLOOK
Deze plant uit de lookfamilie heeft een subtiele maar sterke 
lookgeur en smaak. Seizoen loopt tot mei mits het niet te vroeg te 
warm wordt.
100 gram artikelnummer 6014
Kilo artikelnummer 6013

BOSPEEN MINI HOLLANDS
Mooie fijne bospeen met loof, knapperig en licht zoet van smaak. 
U hoeft ze niet te schillen.
Kilo artikelnummer 7566

LAMBADA AARDBEIEN
De geurigste en zoetste aardbeien die er zijn. 
De Lambada aardbei is een zachte aardbei, 
advies is dan ook ze niet te lang te bewaren.  
Deze vroege aardbei is verkrijgbaar van Maart 
t/m Juni.
500 gram artikelnummer 5000 

FRAMBOOSAARDBEI
Kleine aardbeisoort welke al 100 jaar bestaat, 
de zaadjes liggen dieper in de aardbei 
waardoor ze op een framboos lijkt. De smaak is 
heerlijk zomerzoet. Verkrijgbaarheid is van April 
t/m Juni.
100 gram artikelnummer 5003

PERZIKAARDBEI
Heeft zijn oorsprong in Azië liggen. Deze soort 
is wit met een perzikrode-roze gloed erover. 
De smaak heerlijk zoet met een verrassende 
perzikachtig aroma. Verkrijgbaarheid is van 
Maart t/m Juni.
100 gram artikelnummer 5006

ANANASAARDBEI
Een van de oudste aardbeisoorten. Ze is wit 
met rode pitjes en de smaak delicaat friszoet 
ananasachtig. Verkrijgbaarheid is van April t/m 
Juni.
100 gram artikelnummer 5002

KASRABARBER ROZE
We hebben weer jonge malse 
kasrabarber, deze rabarber is minder 
zuur en sneller gaar t.o.v. vollegrond 
rabarber. Het seizoen loopt t/m 
april waarna de vollegrond rabarber 
verkrijgbaar is.
Kilo artikelnummer 3263


