Beste mensen,
Hier volgt de nieuwsbrief van boerderij
‘De Viermarken’ van donderdag 6
december 2018

Knolselderijpuree

Kerstsfeer bij Theeschenkerij
Oldenhof

Ingrediënten (3 pers):

Zondag 9 december is de Oldenhof
weer geopend en helemaal in
Kerstsfeer!! (Van 12 tot 17 uur)

SAMENSTELLING PAKKET WEEK
49
deze week vindt u de volgende
groenten in uw pakket:
1.
2.
3.
4.

Andijvie
Knolselderij
Rode kool m. appeltjes
Kropsla
+ puntpaprika
+ rode ui
RECEPTEN

Stamppot rauwe andijvie met pittige
tofu

400 g knolselderij, geschild in blokjes
2 el halfvolle crème fraîche
2 el citroensap
2 tl dijonmosterd
snufje gemalen nootmuskaat
15 g boter
versgemalen zwarte peper en zout
Bereiding:

Ingrediënten (4 pers)
1 kg aardappelen
2 rode uien
3 el olie
2 schaaltjes tofu roerbak pittig
Gekruid a 180 gram
1 krop andijvie
Nootmuskaat, peper, zout
Klontje roomboter, melk

Leg de blokjes knolselderij in een pan,
voeg het citroensap toe en schenk er
zo veel water op dat ze onderstaan.
Breng het geheel aan de kook en kook
het 15-18 min., of tot de blokjes
knolselderij gaar zijn. Laat ze goed
uitlekken. Pureer de knolselderij en
overige ingrediënten in een
keukenmachine tot een gladde en
romige puree. Breng de puree op
smaak.
MEDEDELINGEN
Nieuw in onze winkel:

Boerderij Oldenhof is gevestigd aan de
van Heeksbleeklaan 25. Er is een
wandelpad van de boerderij de
Viermarken naar de Oldenhof.
Let op: Afzeggen pakket:
Afzeggen van het pakket:
Vòòr maandag i.v.m. onze
winterplanning en inkoop.
Bij voorkeur per mail naar:
winkel@viermarken.nl
of telefonisch op telnr.:
053-4359572 bij Mirjam Janse
De afzegging is pas officieel wanneer
u van ons een bevestiging heeft
ontvangen.
Heeft u uw e-mail nog niet
doorgegeven? Dit kan natuurlijk
alsnog: winkel@viermarken.nl

Bereiding:
Aardappels koken, daarna stampen.
Scheutje melk en roomboter erbij.
Vervolgens de puree op smaak
brengen met nootmuskaat, peper en
zout. Uien pellen en fijnsnijden. In
koekenpan 1 el olie verhitten en ui
fruiten. In grote koekenpan rest van
olie verhitten en tofu ca. 5 min bakken.
Andijvie en ui door puree mengen.
Stamppot over vier borden verdelen en
tofu erop scheppen.

Kom eens een kijkje nemen in de
prachtig gerenoveerde boerderij.
Er zijn dan allerlei leuke zelfgemaakte
spullen en lekkernijen te koop, o.a..

WINKEL

Kant-en-klaar gesneden diepvries
Pompoen-stukjes zonder schil:
€ 2.99 per kilo-zak!!
Proef nu ook onze heerlijke,
zelfgemaakte, Mispel jam!! €3.10

Openingstijden boerderijwinkel:
Za/Zo:
Gesloten
Ma:
08.30 – 16.30
Di/wo/do/vrij:
08.30 – 16.30 uur
Bij mooi weer is ons terras geopend
tot 16.00 uur!!

