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Kwaliteit smaakt beter

FRISSE SUBTIELE LENTESMAKEN  
BIJ MIEDEMA-AGF
Met de lente in de aantocht gaan we naar lichtere, subtiele en 
frisse smaken toe.

Tuinbonen en doperwten uit Spanje en Italië komen weer op de 
markt evenals Fleur de courgette en de diverse Hollandse eetbare 
bloemen.
Traditioneel is Maart ook de maand van de Lambada aardbei, 
deze koningin onder de aardbeien is vanaf maart tot begin mei 
beschikbaar. Informeer gerust wanneer u interesse heeft.
We lichten een aantal producten voor u uit die goed in het deze tijd 
van het jaar passen en vooruitlopend zijn op de lente.

MIEDEMA-AGF
-  Levert 6 dagen per week tot in de koeling.
-  Haalt veel producten rechtstreeks van de 

teler.
-  Indien gewenst kunnen we gericht culinair 

advies geven.
-  Ontwikkelen snijmixen op wens en maat.

Waterkers fijn 
Artikelnummer 6091
De fijne waterkers zit aan 
de kluit in een sleeve 
zakje met water en komt 
ook rechtstreeks van de 
Belorta veiling België. 
O.a. te gebruiken als 
smaakgarnering voorbij vis, 
schaal en schelpdieren.

Witpuntradijs, bos 
Artikelnummer 3267
Deze langwerpige radijs 
is fris, knapperig en licht 
scherp van smaak. Door zijn 
kleuren erg mooi in salades. 
Ook heerlijk om kort in 
zoetzuur te leggen.

Bonenkruid, 75 gram 
Artikelnummer 6007
Een sterk aromatisch kruid met een licht 
peperachtige smaak. Bonenkruid combineert 
goed met lams en varkensvlees, bij peulvruchten 
of als onderdeel van een marinade. 

Waterkers flowpack 
Artikelnummer 6090
Deze grove waterkers is verpakt in een 
flowpack en komt rechtstreeks van de Belorta 
veiling te België. O.a. te gebruiken voor 
soepen, sauzen &  espuma’s.

Raapstelen, bos 
Artikelnummer 3260
Een echte voorjaarsgroente, 
de raapsteel kun je 
zowel koud als kort verhit 
verwerken. De smaak is licht 
pittig. Verwerk het in pasta’s 
of als onderdeel van een 
salade.


