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PRODUCTEN DIE OP ZIJN BEST ZIJN
IN SEPTEMBER

September, een transitie maand van de natuur, ingrediënten
en bijbehorende smaken. De meteorologische herfst is
een feit wat zich uit in kortere dagen en de langzaam
veranderende eetbehoeften.
In september zijn een aantal producten op zijn best die
uitstekende in lichte en wat zwaardere gerechten toe te passen
zijn. Kleur en diversiteit is er volop wat uw creativiteit ten goede
komt.

Vijgen, kilo

Paarse spitskool

Roomse kervel

Granaatappel
150 gram

Artikelnummer 7520 per stuk
Artikelnummer 7521 doos 24 stuks
Mooie malse komkommer, 10-14 cm in lengte en 4-5 cm in
doorsnede.

Artikelnummer 6028 per bak
Onze roomse kervel wordt met de handgeplukt te Vinkeveen.
De smaak is zoet en anijsachtig.

Kumquats

Artikelnummer
7230 250 gram
Deze dwerg sinaasappel
kun je met schil o.a. verwerken:
konfijten, marmelade, ijs & soep. De kumquats komen nu uit zuid
Afrika en straks uit Spanje en Israel.

Artikelnummer 3353
per stuk circa 800 gram
De paarse spitskool komt
in september van Hollandse
bodem. De smaak is kruidig
mals en heeft een stevige structuur. Roosteren,
inleggen, rauw en kort verhit zijn uitstekende
bereidingswijzen voor de paarse spitskool.

Artikelnummer 7151
per stuk
De granaatappels in
september komen eerste
helft uit Peru en de tweede helft uit Turkije.
Heerlijk voor door de couscous, geperst als sap
of als basis van een marinade.

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.
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