Firenze Cherry tros tomaten bij Miedema-AGF
De Firenze cherry tros tomaten bij Miedema-AGF komen jaarrond van teler
Brazander te Bleiswijk. Wij hebben voor dit ras gekozen vanwege zijn goede smaak,
textuur, maatvoering en houdbaarheid. Bijkomend voordeel is dat de weg van
oogst naar koelcel Miedema-AGF zo kort is dat we altijd een vers product kunnen
uitleveren. De beschikbaarheid van de Firenze Cherry tros tomaten is jaarrond.
Wanneer normaal gesproken de tomaten in de winter uit Spanje komen weet de
firma Brazander dit d.m.v. lichtteelt toch te realiseren.
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Eetbare bloemen bij Miedema-AGF
De eetbare bloemen bij Miedema-AGF komen van Kwekerij Ron te Vinkeveen.
Ron teelt zijn bloemen met passie, zorg en op een vitale wijze. Dagelijks worden
de beschikbare soorten met de hand geoogst, verpakt en geleverd bij MiedemaAGF. De eetbare violen zijn jaarrond beschikbaar, alle andere soorten kennen een
seizoen. De soorten bloemen die er o.a. in het seizoen zijn:
Eetbare violen, Oost Indische kersbloemen, Korenbloemen, Afrikaantjes,
Goudsbloemen, Borage bloemen
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Slasoorten bij Miedema-AGF
In het Hollandse seizoen welke van april t/m oktober loopt komen de diverse
soorten sla uit het nabije Heemskerk. Firma de Vries teelt al 5 generaties nabij de
Heemskerkerduinen op losse zandgronden o.a. Lollo Rosso, Lollo Bianco, Romainesla
en Eikenbladsla rood. De zandgronden i.c.m. de ligging nabij de kust zorgen ervoor dat
de gewassen in een ideale omgeving kunnen groeien. Firma de Vries draagt het milieu
keurcertificaat waardoor u verzekerd bent van een schoon gezond product die het milieu
niet negatief belast. Door de korte afstand van Amsterdam en het dagelijks oogsten bent
u verzekerd van een dagvers vitaal streekproduct.
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Agria Aardappels van Miedema-AGF
De Agria aardappels komen uit de Haarlemmermeer van de aardappelboer. Familie
Bos teelt hier al 4 generaties met passie, liefde en zorg voor het milieu de lekkerste
agria aardappels. De agria aardappel is de aardappel voor friet is maar ook heerlijk
om te bakken, koken of voor puree. De kleigronden van de Haarlemmermeer
i.c.m. het niet bemesten van de akkers zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige
aardappel. Rondom de akkers worden bloemenvelden ingezaaid om zo de
natuurlijke vijanden van de aardappelplant te bestrijden met insecten die weer op de
bloemen afkomen. Met recht lokaal, duurzaam & vitaal te noemen.
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De Rembrandt appels bij Miedema-AGF
De Rembrandt appel is heerlijke aromatische sappige appel met een stevige
bite. Het is een kruising tussen de Cox’s, Elstar & kleurrijke Sterappel. Het
uiterlijk van de appel heeft een prachtige roodgele kleurencontrast, vandaar
de verwijzing naar de Hollandse meester schilder. Miedema-AGF haalt deze
appel rechtstreeks op bij fruitteler Tijssen te Altforst in het land van Maas en
Waal. De beschikbaarheid is van oktober t/m februari.
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Aziatische groenten bij Miedema-AGF
In het Hollande seizoen komen onze Aziatische groenten van teler Kuijper te Amstelveen. Dagelijks
worden de diverse soorten met de hand geoogst en ingepakt. De firma Kuijper teelt al meer dan
20 jaar met passie, zorg en oog voor duurzaamheid hun groenten. Het Hollandse seizoen loopt
van maart-april t/m september-oktober. De soorten die bij Miedema-AGF o.a. verkrijgbaar zijn:
Paksoi, een open Chinese koolsoort; Baby paksoi, de kleine uitvoering van paksoi, heerlijk fris
en knapperig van smaak; Shanghai Paksoi, een groene mini variant van de Paksoi; Kailan, wordt
ook wel Chinese broccoli genoemd; Amsoi, ook wel mosterdkool genaamd, heeft een licht pittige
mosterdsmaak; Choisam, een pittige Chinese bladgroente verwant aan de Paksoi.
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