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Peulvruchten van de familie Smak
Peulvruchten bevatten veel eiwitten, vezels en ijzer! 2016 is 
dan ook het jaar van de peulvrucht, daarom hebben wij twee 
soorten  gedroogde peulvruchten van de familie Smak in ons 
assortiment opgenomen.

Citroenboon: kleine gele boon, heerlijke romige smaak
(Artikelnummer 10609)

Kievitsboon: wit bruin gevlekte boon, na koken kleur is de 
boon egaal bruin. (Artikelnummer 10610)

Kwekerij Osdorp
Dit voorjaar gaan wij van start met de producten van 
kwekerij Osdorp. Kwekerij Osdorp fungeert als opstap voor 
mensen die uiteindelijk weer een reguliere baan willen. Het 
motto is dan ook: met zorg geteeld. Zij telen tijdens het 
seizoen, lopende van april t/m oktober diverse tomatenras-
sen, aubergines & puntpaprika’s.
Wij starten met de cherry mix tomaten. De mixen bevatten 
onder andere lemon cherry, bruine cherry, bambello cherry 
& orange star cherry.

Cherry mix tomaten 250 gram  (Artikelnummer 3444)
Cherry mix tomaten los 2 kilo (Artikelnummer 3446)

Stadteler Wim Bijma
Wim heeft veel mooie en relatief onbekende producten. 
Door zijn manier van telen, de bodemsamenstelling en tijd 
die de producten krijgen om te groeien wordt hij geroemd. 
Wim is in  2014 benoemd als “hoeder van de smaak”.

Vogelmuur (Artikelnummer  6088)
Vogelmuur groeit het hele jaar door en kan culinair gebruikt 
worden in soep, pesto of als onderdeel van een salade. 
Vogelmuur bevat veel mineralen en vitaminen A en C. 

Hondsdraf (Artikelnummer 6021)
Hondsdraf werd vroeger ingezet bij het bierbrouwen in 
plaats van hop. De geur en smaak is een muntachtig. 
Smaakvol in kruidenboter, pesto of zet er heerlijke thee van.  

Wij denken graag mee met uw voorjaarskaart of adviseren in producten die stabiel leverbaar zijn. Stuurt u uw nieuwe kaart 
naar joost@miedema-agf.nl of neem telefonisch contact met ons op via 020-6220048.


