
 

 

                              

 
 
Start van het mosselseizoen !!!! 

 

 

 

Eerder dan de afgelopen jaren is het mosselseizoen al van start gegaan ! De oorzaak voor 

de vroege start is de combinatie van een zonnig voorjaar en veel regen. Bent U  hier al op 

voorbereid? 

 

 

 Mosselgroenten 
 

 

 

Met de kant-en-klare pakketten mosselgroenten van Van Gelder is iedereen in een hand 

omdraai klaar voor de start van het mosselseizoen! 

 

 

 

 

Zeeuwse 

mosselgroenten 

Een heerlijke mix van 

prei, selderij, uien en 

peterselie. 

 

Mosselgroenten met 

peen 

Een heerlijke mix van 

prei, selderij, uien, 

peterselie en winterpeen. 

 

Grove 

mosselgroenten 

Een grove mix met uien, 

prei, selderij, winterpeen 

en peterselie. 

 

 

 

 

    Per zak 1 kg 

 

 
 

Per zak 1 kg 

 

 
 

Per zak 1 kg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   



 
 
 
Vers uit Frankrijk 

 

 

We hebben weer heerlijke perziken en nectarines die direct bij de bron uit Frankrijk 

vandaan komen. Ook de lekkerste meloen van het moment komt nu van Franse bodem. 

 

 

 

 

Franse perziken 

Onze Franse perziken 

komen uit het pittoreske 

Franse dorpje Donzere, 

waar alleen de rijpe 

vruchten geplukt worden. 

Door het rechtstreekse 

contact met de teler 

worden de vruchten op 

bestelling geplukt. 

Hierdoor komen de 

vruchten 24 uur na de 

oogst in optimale conditie 

bij ons binnen. 

 

Franse nectarines 

Evenals de peziken komen 

de Franse nectarines ook 

het het dorpje Donzere. 

Hier worden de 

nectarines, in 

tegenstelling tot andere 

telers, met de hand 

geplukt en gesorteerd. Na 

drie weken wordt er 

alweer overgestapt naar 

een andere plantage waar 

weer een ander ras 

geplukt wordt. Bij 

binnenkomst is het fruit 

nog lekker stevig. 

 

Franse Charentais 

Aan deze meloen zit meer 

smaakbeleving dan aan de 

Cantaloupe meloen en is 

momenteel de lekkerste in 

ons assortiment! De schil 

is lichtgroen tot crème 

van kleur met een ondiepe 

segmentverdeling. Tussen 

de segmenten lopen 

donkergroene strepen. Het 

vruchtvlees is oranje van 

kleur, zeer sappig en 

aromatisch. 

 

 

 

 

Per doos 28 st 

 
 

Per doos 28 st 

 

 
 

Per doos 5 st 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Seizoensinformatie 
 

 

 

Zacht fruit 

We hebben de beschikking over nieuwe oogsten kruisbessen, witte bessen en zwarte 

bessen. 

Specials 

Het seizoen van oerbieten is afgelopen en gele bieten zijn beperkt beschikbaar op dit 

 



moment. Oerbieten zijn in september weer leverbaar. Ook gele peen is op dit moment 

niet te verkrijgen. Castel franco, palmkool en korenaar asperges zijn op dit moment ook 

niet beschikbaar. Er komt over twee weken wel weer een nieuwe oogst palmkool binnen. 

Castel franco wordt weer verwacht in oktober. Venkelbloem is weer beschikbaar en we 

hebben ook de beschikking over een nieuwe oogst paarse spekbonen van Hollandse 

bodem.  

Van onze eigen teler hebben we een aantal nieuwe artikelen in het assortiment: paarse 

sperziebonen, gele eikel courgettes en bergamot bloemen.  

Groenten 

Van Hollandse bodem is er een nieuwe oogst prei binnengekomen. Ook de snijbonen 

komen van Hollandse bodem. Het seizoen in Marokko is afgelopen. Het seizoen van 

spruiten is ook op z'n einde, terwijl Blue skin radijs weer leverbaar is. 

Uitheemse- en vergeten groenten 

Golden meiraap is niet meer leverbaar. De verwachting is dat dit in september weer 

leverbaar is. Het seizoen van Oca de Perou is ook afgelopen. Dit seizoen begint weer in 

november. 

Uien 

Uien los per kist 20 kilogram wordt vervangen door uien los per kist 12 kilogram. 

Kruiden 

Onze lieve vrouw bedstro, rode salie, palingkruid en Roomse kervel zijn weer te 

verkrijgen. 

Paddenstoelen 

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

Cantharelle girolles komen uit Bulgarije 

Fijne girolles komen uit Bulgarije 

Trompet de la mort komt uit Bulgarije (nieuwe oogst) 

Cepes gehalveerd komen uit Roemenië 

Verse morilles komen uit Canada 

Verse truffels komen uit Bulgarije en Italië 

 

 


