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Vanuit team Miedema-AGF wensen wij u de beste wensen
in goede gezondheid voor 2018. Wij gaan er een kleurrijk
smaakvol AGF jaar van maken, in deze editie hebben we
gelijk een primeur voor u.

GROWX

Growx is het eerste vertical farmingbedrijf te Amsterdam die
kiemgroente en cressen produceert. Growx teelt in gesloten
ruimte onder speciale led verlichting in etages. Door gebruik te
maken van een watercirculatiesysteem wordt de voeding effectief
ingezet evenals het energie verbruik. Doordat de afstand van
teelt tot bij Miedema-AGF kort is kunnen we deze unieke cressen
met weinig “foodmiles” snel en dus vers uw in de keuken krijgen.
Wilt u meer over dit duurzame initiatief weten?
Kijk op www.Growx.com.

De volgende cressen opgenomen assortiment die
vanaf heden beschikbaar zijn.
Basil dark opal artikelnummer 7701
Fennel cress artikelnummer 7708
Kale red russian artikelnummer 7701
Mustard mizuna red streaks artikelnummer 7714
Red veined sorrel artikelnummer 7727
Lemon balm artikelnummer 7730

CITRUS
In Januari komen de beste bloedsinaasappels
op de markt en kunt u nog gebruik maken van
de bergamotcitroenen. Ook is er nog volop
aanvoer perssinaasappels, handsinaasappels en
mandarijnen uit Spanje. Ook citrusdelicatessen
zoals lime fingers, bittere sinaasappels en buddha
fingers zijn deze maand beschikbaar.
Bloedsinaasappels, kist artikelnummer 5275
Bloedsinaasappels, stuk artikelnummer 5277
Bergamotcitroen, kilo artikelnummer 5133

HORECAVA/INNOVATIONLAB 2018
Miedema-AGF zal als partner van Maxivers te vinden zijn op de
Horecava. Op het Innovationlab zullen we ondersteuning geven
aan het nieuwe ontbijtconcept van Arla en aan de saladebar
van Urban Salad. Het innovationlab zal vier nieuwe trends
introduceren tijdens de Horecava. U kunt ons vinden in de Rai
tussen hal 5 & hal 6.
Namens team Miedema-AGF wensen wij u een culinaire maand
toe.
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