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Kwaliteit smaakt beter

JANUARI IS CITRUS MAAND

Allereerst namens team Miedema AGF de beste wensen 
in goede  gezondheid voor 2020. We hopen dat u een 
succesvol culinair jaar mag hebben, wij zullen u graag 
voorzien van de nodige verse inspiratie.

In de maand Januari zijn er veel mooie citrus soorten 
beschikbaar, Spanje en Italië oogsten op volle toeren.

Andere mooie beschikbare  citrussoorten 
die we u niet willen onthouden.

Wilt u graag een aantal soorten testen? Neem 
contact met ons op en wij verzorgen samples.

BERGAMOTCITROEN (Links op de foto)
Seizoen: Augustus t/m April. 
Zachte slasoort met licht bittere nasmaak, wordt veel als on-
derdeel van een salade gebruikt of in pasta.
Bergamotcitroen, kilo
Artikelnummer 5133

BITTERSINAASAPPELS 
Afkomstig uit Italië, deze soort lijkt qua smaak op 
de zoete sinaasappel, het uiterlijk is minder mooi. 
Ze worden veel gebruikt voor marmelades, dranken 
& gebak.Bittersinaasappels, kilo 

YUZU LIMES
Het sap en de schil hebben een unieke  mix van 
zure, zoete en bloemige smaken gemengd met 
tonen van limoen, grapefruit, mandarijn. De Yuzu 
is van origine afkomstig uit Japan, deze komt uit 
Marokko.
Yuzu limes, 1,5 kilo

FINGER LIMES
Beter bekend als citruscaviaar, de fingervormige 
vruchten zitten vol kleine ronde pareltjes.
De smaak is friszuur. Deze fingerlimes komen uit 
USA. Finger limes, 500 gram

SUDACHI LIMES
Sudachi limes zijn  aromatischer dan limoenen met 
een vergelijkbaar  maar complexe smaak met har-
tige hints van komijn en peper. Zowel het sap als 
de schil kunnen worden gebruikt. Deze limes zijn 
afkomstig uit Marokko. Sudachi Limes, kilo

CARA CARA 
SINAASAPPELS
De cara cara is een kruising 
van de Washington navelsi-
naasappel, het vruchtvlees is 
roze van kleur en pitloos zoet 
van smaak. Zowel als handsi-
naasappel en perssinaasap-
pels te gebruiken.
Cara Cara sinaasappels, 
10 kilo 
Artikelnummer 7278 

BLOEDSINAASAPPELS 
MORO 
Seizoen: November-februari.
Familie van de chicorei, lan-
ge puntige bladeren, zowel 
warm als koud bereiden.
Wordt in Italië veel gegeten 
icm ansjovis.
Bloedsinaasappels Moro 
Per stuk
Artikelnummer 5277
Per kist 
Artikelnummer 5275


