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Pompoenen zijn echte herfstgroenten. Je kunt ze daarom nu in alle kleuren, soorten 

en maten aantreffen. Wist je dat pompoenen niet alleen mooi zijn ter decoratie, maar 

ook heel lekker en erg gezond? 

 

In ons assortiment 
 

Van Franse bodem zijn er een groot aantal nieuwe pompoenoogsten beschikbaar. 
Zo hebben we weer oranje, groene en blauwe Hokkaido pompoenen in ons 
assortiment. Daarnaast hebben we ook weer de beschikking over witte en gele 
pattison. Prince crown pompoenen, spaghetti pompoenen, mustkaatpompoenen, 
mini muskaatpompoenen en flespompoenen zijn ook weer te verkrijgen. Tot slot zijn 
er ook nog een aantal biologische varianten te verkrijgen. 
 

Pompoenen uitgelicht 
 

  Hokkaido groen 

 

Hokkaido pompoen groen heeft groene vruchten met geel-oranje vruchtvlees. De 
smaak is minstens zo goed als van oranje Hokkaido pompoen, ze zijn alleen iets 
minder goed houdbaar. Erg geschikt voor soepen en diverse andere gerechten. 
 
 

   Hokkaido blauw 

 

Deze pompoenen, met een blauw-grijze schil, zijn werkelijk heerlijk van smaak. Ze 
hebben een vrij zoete smaak. Van Hokkaido pompoenen kan je de schil mee 
consumeren. Ze zijn erg geschikt voor soepen en diverse andere gerechten. 

 

 



   Spaghetti pompoen                              
 

Spaghetti pompoenen zijn grote, langwerpige en bleekgele vruchten waarvan het 
gekookte vruchtvlees op spaghetti lijkt. De smaak is het beste te omschrijven als 
nootachtig en ietwat zoet. Het is daarnaast een echte winterpompoen. 
 
 
 

Nieuwe producten en/of oogsten 
 
We hebben weer de beschikking over een nieuwe special: Citroenen met roze 
vruchtvlees. Daarnaast zijn de eerste herfsttruffels beschikbaar en hebben we een 
nieuwe oogst kervelwortels. 
 

 Roze citroen   ( per 3 stuks ) 

 

Nieuw: Citroenen met karakteristieke groene en gele strepen op de schil en een roze 
blos op de huid. Het roze vruchtvlees heeft een pittige en zure smaak. Ze zijn vooral 
erg leuk om te gebruiken bij het maken van cocktails en zeer geschikt voor desserts. 
 
 

   Kervelwortel 

 

Een knolletje met een frisse zoetige zachte smaak. Te gebruiken in een mousse, een 
zalfje, een puree of een brunoise rauwkost. Het is ook mogelijk om ze mee te stoven 
in een stoofschotel of rauw in een salade te verwerken. 
 

   Herfsttruffel    ( per  100 gram )  

 

Tuber Ucinatum is een waardige opvolger van de zomertruffel. Een mooi alternatief 
om ook tijdens de herfstmaanden met een kwalitatieve truffel aan de slag te gaan. Bij 
uitstek geschikt om uw gerechten een lichte truffelsmaak mee te geven. 
 



 
 
 

Kruiden en cressen uitgelicht                        
 
 
 

 

Citroenbasilicum 

 

Citroenbasilicum geeft 

een lekker frisse smaak 

mee aan gerechten en 

de Citroenbasilicum komt 

hierdoor het beste tot z’n 

recht in spoons, cocktails 

en desserts. 

 

Ultra jonge kamille 

 

Een zoete scheut van de 

kamille met een erg 

breed smaakpallet: zoet, 

zurig, bitter en ziltig. 

Hierdoor is ultra jonge 

kamille erg lekker in 

combinatie met amuses. 

 

Ultra jonge shiso 

 

Heeft een zachte rozen 

smaak. Combineert erg 

goed met visgerechten 

en kip. De blaadjes 

kunnen gewoon 

meegestoofd of 

gebakken worden. Ook 

geschikt voor infusies. 

 
 

 

Japanse Crysant 

 

Een heerlijk aromatische 

bloem. Heeft een gin-

achtige smaak en is erg 

geschikt voor amuses, 

desserts en gerechten 

met gevogelte. Kan ook 

gebruikt worden voor de 

garnering van infusies. 

 

Schapenzuring 

 

De blaadjes van 

schapenzuring kunnen 

gegeten worden. Het is 

de allerlekkerste zuring 

die te verkrijgen is. De 

fris zure smaak zorgt 

ervoor dat het ook erg 

goed te gebruiken is bij 

vleesgerechten. 

 

Rode bietenscheut 

 

Een product dat erg veel 

kleur afgeeft en een 

echte bietensmaak heeft. 

Daarnaast heeft dit 

product een lichte 

grondsmaak. Deze 

smaak komt erg goed 

naar voren in koude 

gerechten. 

 



 
 

      Kruiden en cressen uitgelicht  (vervolg)                             

 
 
 
 

                      

 

Micro bietenscheut 

 

Een product dat erg 

veel kleur afgeeft en 

een echte 

bietensmaak heeft. 

Daarnaast heeft dit 

product een lichte 

grondsmaak. 

Micro Paksoi 

 

Zowel de rode als 
groene Paksoi zijn 
een knapperige en 
sierlijke koolscheut. 
Hebben een heerlijke 
oosterse smaak en 
een mooie 
rode/groene kleur. 

 

Wilde wortel scheut 

 

Het verschil met 
normale 
wortelscheuten is dat 
de smaak van wortel 
gecombineerd wordt 
met de heerlijke 
smaak van wilde 
planten. 

 

 

 

Schorseneer scheut 

 

Een erg decoratieve 
scheut dankzij de 
witte, paarse en 
groene kleur aan het 
onderste gedeelte. 
Schorseneer scheuten 
hebben een aardse 
smaak. 

 

Micro venkelshoot 

 

Het lijkt al op een echt 
knolvenkeltje. Heeft 
een zeer zachte 
venkel smaak die in 
combinatie met 
andere smaken goed 
overeind blijft staan. 

 

Micro prei scheuten 

met wortel 

 

Deze scheuten 
hebben een pure 
preismaak. De wortels 
zijn bij deze scheut 
een echte toevoeging 
aan de smaak. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                             

                                                                                                                 
 

Nieuw !!!   Roseval kriel cherry potatoes 
 

 

 

                               
De Roseval kriel cherry potato is een typisch seizoensproduct en van 

september tot en met januari beschikbaar. Deze volgroeide kriel is perfect 

geschikt voor bereiding in de schil. Hij is vol van smaak, gezond door de 

schil en een alleskunner in recepten. 

 

 

Ontwikkelingen perssinaasappels 

                 

Door ontwikkelingen binnen de citrusmarkt in vooral Zuid-Afrika, waarbij 

oorzaken als extreem weer (droogte) en lage opbrengst de hoofdrol 

spelen, staan de prijzen flink onder druk. Naast deze ontwikkeling is de 

vraag uit vooral China flink gestegen. Verder is de export van 

sinaasappelen en mandarijnen significant lager dan de productie. Door 

deze ontwikkelingen zullen de prijzen hoger liggen dan gemiddeld. 

Verder kan ook de sortering afwijken. Er zijn veel grote maten 

beschikbaar en weinig kleine maten. Dit kan problemen opleveren bij 

volautomatisch persen. 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

                                                                                                                

Seizoensinformatie 
 

 

 

Citrus 
 
Eind week 39 worden de eerste verse Yuzu's verwacht. Daarnaast hebben 
we een nieuwe oogst Pomelo's uit Israël binnengekregen. 
 
Specials 
 
Van onze eigen teler zijn er erg veel nieuwe oogsten binnengekomen: mini 
pompoenen wit en oranje, tijger pompoenen, witte punt paprika's, mini 
paprika's mix, zwarte en paarse paprika's, paarse kouseband en groene en 
paarse hyacint peulen. Daarnaast zijn er vanuit Frankrijk nieuwe oogsten 
pompoenen en kervelwortels beschikbaar (lees hierboven). 
Ook zijn de mini muskaatpompoenen weer te verkrijgen. 
 
Zeegroenten 
 
De volgende zeegroenten zijn weer leverbaar: Zeebanaan, rood 
hoorntjeswier en draadwier. 
 
Appels en peren 
 
Er is een nieuwe oogst Gieser wilderman stoofperen beschikbaar. 
 
Bloemen 
 
Gele en paarse viooltjes zijn nog steeds erg schaars. 
 
Dragon 
 
Dragon is ook de komende 4 weken erg schaars. 
 
Paddenstoelen 
 
Cantharelle Girolles komen uit Rusland 
Fijne Girolles komen uit Wit-Rusland 
Trompet de la Mort komt uit Roemenië 
Pieds du mouton komen uit Roemenië 
Ceppes gehalveerd komen uit Roemenië 
Ceppes heel komen uit Roemenië 
Verse truffels komen uit Bulgarije en Italië (nieuwe oogst herfsttruffels) 

 

 

       Stamppotten en gesneden wintergroenten 
        
       Alle stamppotten en gesneden wintergroenten zijn weer leverbaar. 
  


