
 

 

 

Mooi, kleurrijk, gezond en trendy: mini 
groenten! 

 

 

 

Mini groenten winnen steeds meer aan populariteit. Dat is ook niet heel raar, want het is 

een product met enorm veel mogelijkheden. We hebben daarom vier chef-koks gevraagd 

om een gerecht te maken met onze mini groenten. Laat je inspireren en ontdek de 

decoratieve mogelijkheden! 

 

 

 

 

Jaimie van Heije 

Gerecht: Rode winterpeen met koolvis, bergamot en 

mini groenten. Dit gerecht is terug te vinden op onze 

website. 

 

 

 

Laurent Smallegange 

Gerecht: Gebakken tarbot, boemboe, jonge groentje, 

jus van langoustines, gepofte quinoa. Dit gerecht is 

terug te vinden op onze website. 
 

 

 

 Ontdek ons assortiment mini groenten. 

 

 

   



Uitgelicht deze week 

 

 

 

Mini vijgen 

Mini-vijgen smaken net als 

gewone vijgen. Ze zijn 

niet enkel erg mooi en 

decoratief, ze smaken ook 

bijzonder zacht, sappig en 

zoet. Ze bevatten veel 

vezels en zijn door hun 

kleine formaat erg 

geschikt als gezonde 

snack, ingelegd in port of 

bij de borrel. Het 

vruchtvlees van deze 

vijgen is paarsrood. 

 

Kiwai / kiwiberries 

De kiwiberrie is familie 

van de gewone kiwi maar 

met het verschil dat ze zo 

groot zijn als een druif en 

dat ze een zachte, gladde, 

eetbare schil hebben. 

Verder zijn ze veel zoeter 

dan een gewone kiwi maar 

net zo rijk aan vitamines. 

De kleur van de kiwi hangt 

af van het ras en varieert 

van groen tot helemaal 

rood. 

 

Witte radijs 

De familie radijs is groot 

en kent veel varianten. 

Een van deze varianten is 

witte radijs. Radijs staat 

bekend als heerlijk 

tussendoortje. Een 

verrassend aspect van 

radijs is dat je ook het 

blad kunt eten, dit smaakt 

koolachtig en pittig. 

Gekookt heeft de radijs 

een zachte 

bloemkoolsmaak. 

 

 

 

 

Per 140 gram 

Artikelnummer: 115351  

Per 125 gram 

Artikelnummer: 100361  

Per stuk 

Artikelnummer: 118065  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seizoensinformatie 

 

 

 

 

 

 

Exoten 

Kiwai is weer beschikbaar (zie kiwiberries hierboven). Ook de mini vijgen uit Zuid-Afrika 

zijn weer beschikbaar. 

Citrus 

Er zijn weer Kaffir Limes beschikbaar. 

Specials 

Het seizoen van spaghetti pompoen en blauwe hokkaido pompoen is afgelopen. 

Zacht fruit 

Perziken en nectarines komen op dit moment uit Chili. 

Groenten 

Groene, oranje en paarse bloemkool liggen weer op voorraad. Romanesco komt op dit 

moment weer uit Frankrijk en Green meat radijs komt op dit moment uit China. Hollandse 

asperges zijn weer beschkikbaar. 

Paddenstoelen 

Onderstaand een overzicht waar onze paddenstoelen op dit moment vandaan komen: 

Cantharelle girolles komen uit Portugal en Spanje 

Pieds du mouton komen uit Spanje en Portugal 

Cantharelle grise komt uit Portugal en Spanje 

Cantharelle jaunes komen uit Portugal 

Trompet la Mort komt uit Portugal en de USA 

Ceppes komen uit Zuid-Afrika 

Zwarte wintertruffel komt uit Italië en Frankrijk 

Bloemen 

Rozen en rozenblaadjes zijn op dit moment beperkt leverbaar. 

Koppert Cress 

Cresssabi Leaves, Floregano, Paztizz Tops, Pepquino en Sea Fennel zijn op dit moment 

niet leverbaar. 

 

 



 


