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Banken champignons
Wij hebben in samenwerking met onze 
paddenstoelenleverancier twee beschik-
baarheidskalenders samengesteld. Zo 
heeft u altijd een naslag.
De kalenders zijn opgesplitst in een met 
enkel de wilde  paddenstoelen en een 
met de gecultiveerde soorten.
De kalenders zijn verkrijbaar via 
Miedema AGF.
Daarbij wel de notitie voor wilde 
paddenstoelen dat wanneer het weer 
tegen zit het kan zijn dat het seizoen 
verlaat begint of vervroegd eindigt.

De aardappelboer
Daarnaast zijn wij trots en blij kenbaar te maken dat we ons assortiment uitgebreid hebben met een aantal aardappelrassen van 
de aardappelboer. Het bedrijf is gevestigd te Haarlemmermeer waar de familie Bos al 4 generaties de passie vertaalt naar hun 
piepers toe. Wij vinden in dit geval wat je van dichtbij haalt lekker en duurzaam is. Deze producten krijgen letterlijk een gezicht 
en u weet wie erachter zitten en waar het vandaan komt.

De smaak van een aardappel wordt sterk beïnvloed door de manier van telen. Zo leidt veel kunstmest tot veel aardappels. Goed 
voor de boer, maar niet voor de smaak. Daarom beperken zij het gebruik van kunstmest. Ook zaaien zij een bloemenmengsel 
om hun  aardappelperceel in. Dit trekt natuurlijke vijanden aan voor schadelijke insecten en kan het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen beperken. De akkers behoren tot de beste kleigronden van Nederland.
Wilt u meer weten? Kijk eens op www.aardappelboer.nl 

De volgende rassen/soorten hebben wij vanaf heden bij Miedema AGF, we verkopen ze per kist van  5 kilo.

La ratte, 5 kilo      Pink fir apple, 5 kilo
Artikelnummer 1170     Artikelnummer 1171

Belle de fontanay, 5 kilo     Truffel (vitelotte) aardappel, 5 kilo
Artikelnummer 7079     Artikelnummer 1172

Rosevalaardappel 5 kilo     Rosevalkriel, 5 kilo
Artikelnummer 1167     Artikelnummer 1168

Veel kookplezier deze maand!

Herfst, wat een mooi seizoen!
De herfst heeft officieel zijn intrede gedaan, dat betekent mooie kruidige en wat  zwaardere smaken gaan hun intrede doen zoals  
paddenstoelen, pompoensoorten, koolsoorten en citrus. Al deze producten gaan ook dienst doen als begeleiders van het wild en 
gevogelte welke van start zal gaan deze maand.


