
 

                                     

      

       Het fruitseizoen op z'n best!    

 

 

 

Bij Van Gelder doen we hard ons best, zodat we het beste uit ieder seizoen 

kunnen halen.   Ondanks dat we nog last hebben van de extreme 

weersomstandigheden van de afgelopen paar weken, is het fruitseizoen 

deze week goed.  

Daarom hebben we zeven producten uitgelicht, die nu op z'n best smaken. 

 

 

  
 

 

 

Kordia kersen 

 

De Hollandse Kordia 

kers wordt gezien als 

één van de beste 

rassen van dit 

moment. 'Kordia' geeft 

grote tot zeer grote 

hartvormige bruinrode 

glanzende vruchten 

met een goede 

bewaarbaarheid: 2 tot 

3 weken in een 

koelcel. Het stevige 

zeer vlezige 

vruchtvlees heeft een 

goede en aromatische 

smaak. 

 

Kruisbessen 

 

De Hollandse 

kruisbessen zijn nu 

beschikbaar en deze 

zijn goed van smaak. 

De kruisbes is rond of 

langwerpig, glad of 

harig en varieert van 

groengeel tot rood. De 

kruisbes heeft een 

zuurzoete tot lichtzoete 

smaak en komt 

oorspronkelijk uit West 

- en Midden Europa. 

De kruisbessen zien er 

mooi, stevig en zomers 

uit. 

 

Zwarte bessen 

 

De eerste Hollandse 

zwarte bessen zijn 

ook weer te koop bij 

Van Gelder. De 

zwarte bes is de 

zuurste bessenvariant 

die er verkrijgbaar is. 

Van deze 

bessensoort worden 

onder andere 

bessenlikeur, 

bessensap en cassis 

gemaakt. De smaak 

van de zwarte bes is 

typisch kruidachtig en 

aan de zure kant 

wanneer deze bes 

rauw wordt gegeten. 

 

 

  

Verpakt per 500 gram 

Artikelnummer: 100737 

 
 
                           
 
 
 

 

Verpakt per 500 gram 

Artikelnummer: 100714 

 

 

Verpakt per 500 gram 

Artikelnummer: 100711 

 
 



 

 

 

 

Morellen kersen 

 

De Morellen kenmerkt 

zich door zijn extreem 

frisse smaak. De 

kersensoort is 

makkelijker en 

goedkoper te telen 

dan de zoete kers. 

Daardoor is deze 

soort in trek bij de 

verwerkende industrie. 

De kersen worden 

vanwege zijn smaak 

vrijwel altijd gebruikt 

voor verwerking in 

jam, marmelade, 

compote en likeur. 

 

Gele watermeloen 

 

Er zijn weer heerlijke 

sappige Spaanse gele 

watermeloenen! Deze 

meloen heeft geel 

vruchtvlees met een 

gladde, dunne, 

geelgroene schil. 

Daarbij heeft de gele 

watermeloen een zeer 

zoete nasmaak. 

Gekoeld zijn deze 

meloenen een 

heerlijke dorstlesser, 

zijn gele kleur maakt 

het een 

aandachtstrekker. 

 

Bloedbessen 

 

De aalbessen die wij 

verkopen zijn altijd 

bloedbessen. Het 

verschil tussen 

bloedbessen en 

gewone aalbessen is 

dat de bloedbessen 

grotere bessen en 

mooiere takjes 

hebben. De 

bloedbesjes zijn 

donkerder van kleur. 

Vanaf volgende week 

hebben we ook de 

normale rode bessen, 

deze zijn iets 

goedkoper (500 

gram). 

 

 

  

Verpakt per 3,5 kilo 

Artikelnummer: 

100739 

 
 

Verpakt per stuk 

Artikelnummer: 

100756 

 
 

Per 125 gram 

(100705) 

Per 500 gram 

(100706) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu extra lekker: frambozen uit Made 

 

Maak kennis met een vrij jong frambozenras, 

dat door onze teler uit Made ontwikkeld is. 

Deze extra aandacht voor dit ras resulteert in 

frambozen met een heerlijk zoete smaak, 

grote, stevige vruchten en een lange 

houdbaarheid. 

 

 

 

 

 
 
                                                                                         
 
 
 

 



 
 

         Seizoensinformatie 
 

 

Groenten  

Op groentegebied is het rustig. De markt herstelt van de enorme 

hagelschade van de afgelopen week in Noord-Brabant. Mede daardoor zijn 

we weer in staat verpakte spinazie in te kopen bij onze vaste teler. De 

kwaliteit is hiervan is beduidend beter. Let er wel op dat de kwaliteit van 

bladgroente in het algemeen door deze schade minder is. Verder hebben we 

nieuwe oogst knolraap uit Nederland en gele peen uit Frankrijk. 

Fruit  

Forelle peren nieuwe oogst is beschikbaar. Voor BijtRijp zullen we afstappen 

van de comice peren en overstappen op de forelle. Zeegroenten 

Schorrekruid is weer beschikbaar. 

Specials  

Onze specialties teler heeft weer een paar leuke producten in haar kas 

geteeld, die klaar zijn voor de verkoop. Het gaat hier om de spaghetti 

pompoen, courgette (geel/groen) en witte komkommer. 

Paddenstoelen  

Cantharelle girolles komen uit Bulgarije 

Fijne girolles komen uit Bulgarije 

Trompet de la mort is niet leverbaar 

Cepes gehalveerd komen uit Roemenië (nieuwe oogst) 

Verse morilles zijn niet leverbaar 

Verse truffels komen uit Bulgarije en Italië 

Koppert Cress  

Koppert Cress heeft moeite met het uitleveren van Basil Cress, Salicornia, 

Oyster Leaves en Shiso Leaves groen. De Baby Clover cress en Pepquiño 

zijn niet leverbaar. 

 

 

 

       Kijk op onze website :    www.schulzrijnvaart.nl 
                                                                                                         

    
   

  info@schulzrijnvaart.nl                                  

                 

http://www.schulzrijnvaart.nl/
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