Beste mensen,
Hier volgt de nieuwsbrief van boerderij
‘De Viermarken’ van donderdag 7
maart 2019
SAMENSTELLING PAKKET WEEK
10
deze week vindt u de volgende
groenten in uw pakket:
1.
2.
3.
4.

versgemalen peper en zout
toevoegen. Meng op de borden de
postelein erdoor en strooi er geraspte
pecorino over.

Theeschenkerij Oldenhof

Frietjes van Koolraap en
knolselderij

Koolraap
Zuurkool uit vat
Palmkool met tomaat
Winterpostelein+ui+
puntpaprika

Zondag 10 maart is de Oldenhof
weer open als theeschenkerij!!
Van 12.00 tot 17.00 uur

RECEPTEN
Spaghetti met winterpostelein en
pecorino

Ingrediënten: (4 pers)

Boerderij Oldenhof is gevestigd aan de
van Heeksbleeklaan 25. Er is een
wandelpad van de boerderij de
Viermarken naar de Oldenhof.
_____________________________

½ koolraap
½ knolselderij
1 liter zonnebloemolie
6 el mayonaise
2 tl kerriepoeder
1 el gembersiroop

Let op: Afzeggen pakket:
Afzeggen van het pakket:
Vòòr maandag i.v.m. onze
winterplanning en inkoop.

Bereiding:

Ingrediënten (2 pers)
150 gram winterpostelein
50 gram pecorino of grana padano
200 gram spaghetti
100 gram zongedroogde tomaat
Bosje lente-ui
2 teentjes knoflook
olijfolie
Bereiding:
Snij de lente-ui in dunne ringen. Laat
de zongedroogde tomaten uitlekken en
snij ze in reepjes. Was de postelein en
schud het goed droog. Kook water met
zout in een ruime pan. Kook de
spaghetti hierin al dente. Verhit
intussen olie in een grote pan en fruit
daarin de knoflook, lente-ui en
gedroogde tomaat. Zet iedereen aan
tafel (de gast wacht op de pasta, de
pasta niet op de gast). Spaghetti
afgieten en door het tomatenmengsel
roeren, even opwarmen en naar
smaak

Schil de koolraap en de knolselderij en
snijd ze in frieten. Kook ze 3 min. en
giet af. Verhit ondertussen de olie in
een wok of pan tot 180 °C of zet de
frituurpan aan. Verdeel de groenten in
porties. Frituur elke portie 3-4 min.
Laat uitlekken op keukenpapier. Meng
ondertussen in een kom de mayonaise
met de kerriepoeder en gembersiroop.
Serveer als dip bij de frites.Eet
smakelijk!
MEDEDELINGEN
Prijswijziging groentepakketten per
1 maart:
Beste klant,
Zoals vorige week te lezen was in
onze nieuwsbrief, hier nog even ter
herinnering de prijswijzigingen van
onze groentepakketten per 1 maart:

1 pers. pakket
2 pers. pakket
3 pers. pakket
4 pers. pakket

Nieuwe prijs
€ 7,00
€ 10,00
€ 12,50
€ 15,00

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
WINKEL
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!!

