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Verse biologische friet van Friethoes
Sinds twee maanden kunt u de verse voorgebakken bio friet van de 
firma Friethoes bij ons bestellen.
De gebroeders Hoes bakken de friet dagelijks vers op bestelling. Zij 
gebruiken enkel biologische agria aardappels, welke geteeld worden in 
de Noordoostpolder. De friet wordt na het voorgebakken terug gekoeld 
en per 2,5 kilo verpakt om breuk te voorkomen. Per doos zitten er 
twee zakken van 2,5 kilo verpakt. De friet krijgt na productie 4 dagen 
THT mee. De korte THT komt doordat er geen enkele toevoeging in zit. 
Omdat de THT 4 dagen heeft werken wij volgens het principe: u besteld 
wij halen het vers op en leveren gelijk uit, zo kunnen we de versheid 
en THT garantie waarborgen. Dit betekent op dag A  voor 10.00 uur 
besteld is op dag C geleverd. De volgende maten zijn verkrijgbaar:

Friet van biologische agria 13 mm
Artikelnummer 10455
Friet van biologische agria 10 mm
Artikelnummer 10450

Kerst 2016
De kerstdagen staan weer voor de deur! Dit jaar vallen de kerstdagen op zondag en maandag wat inhoud dat u tot en met zaterdag 
24 december geleverd kan krijgen en daarna vanaf dinsdag 27 december weer. Rond de jaarwisseling zullen wij op zaterdag 31 
december en maandag 2 januari gewoon leveren, hier zijn dus geen uitvaldagen van toepassing. 
Wanneer u met de kerstdagen bijzondere producten wilt gebruiken geef deze dan tijdig door om teleurstelling te voorkomen. Elk jaar 
zien we dat de beschikbaarheid richting de kerst steeds minder wordt op producten als ananas op stok, rambutan, pitahaya’s etc.  

Alvast namens het hele Miedema AGF team een succesvolle december maand en een fijne jaarwisseling!

De opmars van Chantenay wortel
Tot verkort waren de chantenay wortels in ons land nog 
onbekend. Deze kleine conische wortels worden geteeld in 
Engeland. De chantenay wortel heeft een mooie kleine vorm 
waardoor u ze mooi als bordgarnituur kunt inzetten. De chan-
tenay is reeds gewassen en u hoeft ze niet te schillen. 
We verkopen ze in drie soorten:

Chantenay wortel oranje
Artikelnummer 7389
Chantenay wortel wit
Artikelnummer 7392
Chantenay wortel paars
Artikelnummer 7393
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