
                                          

 

        Bieten &  Wortelen       

 

Met  bieten en wortelen kun je heel eenvoudig kleur, smaak en vitamines  toe-     

voegen aan een gerecht.    Daarnaast zijn deze producten ook nog eens laag  in 

kosten. Dit maakt wortelen en bieten erg populaire producten om in de keuken 

mee aan de slag te gaan! 

Bieten  

  Chioggia bieten    

Chioggia is afkomstig uit Italië en herkenbaar aan de rode-witte ringen aan de 

binnenkant. Kort koken of rauw in een gerecht verwerken om kleurverloop tegen 

te gaan.  Het Chioggia bietje, is een beetje zoetig en wat verfijnder van smaak 

als onze rode biet.  

 

                                                                

        Als je de chioggia biet rauw eet in een salade,  zit er in de verte iets van radijs in de  smaak.  

                                                            “Zo eet je een bijna winterse salade in de zomer! “ 

 

 
 

 



 

 

       Oerbieten 

Oerbieten zijn langwerpige knollen met een ruwe bast. Nemen door de unieke 

structuur veel vocht en voedingsstoffen op, waardoor ze krachtig en aards smaken. 

      Gele bieten 

Gele bieten zijn een speciale variant van rode bieten. De gele biet is licht zoet in 

vergelijking met de sterker smakende rode variëteit. Verkrijgbaar van half juli tot half 

april. 

 Wortelen 

 

 

 

 

Winterpeen wit 

Witte winterpeen is, 

evenals gele 

winterpeen, minder 

zoet dan de 'normale' 

oranje winterpeen. 

Daarnaast bevat witte 

winterpeen minder 

vezels. 

 

Winterpeen paars 

Deze winterpeen is 

paars van buiten en 

oranje van binnen. Het 

is hierdoor een erg 

mooie winterpeen om 

ringen van te maken. 

De smaak van paarse 

winterpeen is zoet. 

 

Winterpeen zwart 

Deze winterpeen is 

van buiten en van 

binnen donkerpaars 

van kleur. Zoeter van 

smaak dan de oranje 

winterpeen. Geeft z’n 

kleur af aan andere 

producten. 
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Seizoensinformatie 

 

 

 

Fruit 

De eerste nieuwe oogsten Hollandse appels zijn in ons assortiment 

opgenomen. Deze appels zijn van de rassen Discover en Delcorf. Bij 

mandarijnen zijn we overgegaan op Nadarcott. Dit is een feloranje mandarijn 

die makkelijk te pellen is. Het vruchtvlees is lekker sappig en heeft een 

heerlijk zoete smaak. Watermeloenen (Black seedless), Charentais 

meloenen (Frankrijk) en Galia meloenen (Spanje) zijn op dit moment erg 

lekker en van goede kwaliteit. 

 

Zacht fruit 

We hebben de beschikking over een nieuwe oogst Reine Victoria pruimen 

van Hollandse bodem. Daarnaast zijn er ook weer wijnpruimen beschikbaar 

en komen de Reine Claude pruimen van Franse bodem.  

               

Ook zijn de eerste Hollandse aardbeien uit de kas weer beschikbaar. De 

kwaliteit van deze aardbeien is uitstekend. Zijn in prijs iets hoger dan 

aardbeien geteeld op koude grond.  

Het seizoen van zwarte bessen en kruisbessen loopt echter wel op z’n eind. 

 

Steenfruit 

Onze perziken en nectarines zijn op dit moment op z’n lekkerst. Ze worden 

direct bij de bron ingekocht in het Franse plaatsje Donzere. Hier worden 

alleen de meest rijpe vruchten geplukt. 

 

 

 

 



 

Groenten 

Er zijn weer nieuwe oogsten witte winterpeen en oerbieten van Hollandse 

bodem beschikbaar. Daarnaast zijn er ook nieuwe oogsten sjalotten en 

banaansjalotten binnengekomen. De prijs is op dit moment nog aan de hoge 

kant maar de verwachting is dat de prijs over enkele weken weer gaat 

zakken. Het aanbod van artisjokken is op dit moment gering, waardoor de 

prijs van artisjokken stijgt. De prijs van Topinamboer is echter aan het 

dalen. Tot slot is ook de nieuwe oogst schorseneren begonnen. 

Paddenstoelen   

Het aanbod van mini cantharel is op dit moment hoog en daardoor zijn de 

prijzen laag. Dit is een erg leuk product om in de keuken mee te werken! 

Cantharelle girolles komen uit Bulgarije. 

Fijne girolles komen uit Bulgarije. 

Pieds du mouton komen uit Polen. 

Cepes gehalveerd komen uit Polen. 

Verse truffels komen uit Bulgarije en Italië. 

 

 

    Kijk verder op onze website :     www.schulzrijnvaart.nl  

 

  info@schulzrijnvaart.nl  
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mailto:info@schulzrijnvaart.nl

