
 

 

Beste mensen, 
 
Hier volgt de nieuwsbrief van boerderij 
‘De Viermarken’ van dinsdag 25 mei  
2021 
 

SAMENSTELLING PAKKET WEEK 
21 

deze week vindt u de volgende 
groenten in uw pakket: 

 
1. Sla van eigen land 
2. Paksoi 
3. Bospeen/waspeen 
4. Rabarber 
5. Vers kruidenbosje 

 

RECEPTEN 

 
Rabarber koken voor 
rabarbercompote 

 
 
Ingrediënten (4 pers) 

 
500 gram rabarber 
1 vanillestokje 
3 el  water 
50 g lichtbruine basterdsuiker 
½ citroen 
 
Bereiding: 
 

Snijd de uiteinden van de 
rabarberstengels en snijd de stengels 
in stukken van 2 cm. Snijd het 
vanillestokje in de lengte open en 
schraap het merg er met een 
mespunt uit. Doe de rabarber en 
vanille met het water en de suiker in 
een pan. Breng aan de kook. Zet het 
vuur laag en kook de rabarber met de 
deksel op de pan in ca. 10 min. gaar. 
Zet het vuur uit. Boen de citroen 
schoon, rasp de gele schil en meng 
door de rabarbercompote. Laat 
afkoelen. 

Stamppot paksoi met satéballetjes 
 

 
Ingrediënten:(4 pers.) 

 
1 kg aardappels 
1 schaal tartaar 
4 el pindakaas 
1 ei 
4 el vloeibare margarine 
3 el ketjap 
2 struiken paksoi 
100 ml melk 
 
Bereiding: 

 
Aardappels schillen en in stukken 
snijden. Aardappels in ca. 20 min. 
gaarkoken. Tartaar met pindakaas en 
ei mengen. Van tartaar 8 balletjes 
draaien. Margarine in pan verhitten en 
balletjes rondom bruinbakken. Boter 
afblussen met water en ketjap en 
balletjes met deksel op de pan in 15 
min. gaar laten worden. Paksoi in 
reepjes snijden en wassen. Melk 
verwarmen. Aardappels met paksoi en 
melk door elkaar stampen en kort nog 
even verhitten. Met peper en zout op 
smaak brengen. Stamppot met 
tartaarballetjes en jus serveren. 
 
______________________________ 

 
Biologische Aardbeienplanten : 
 
€ 2,50 per stuks 
5 stuks voor €10,00 

 

 
 
 
 

MEDEDELINGEN 

 

Let op: 
 
Wij hebben weer heerlijke Bio ijsjes 
van Sonneclaer: 

O.a.: Chocolade, mango-gember, 
aardbei-rabarber, Bounty, Framboos-
rode peper, salted caramel, griekse 
yochurt met walnoot en nog veel 
meer!! 
 
Wilt u het pakket eens een weekje 
overslaan? 

Dat is geen probleem en kan 
telefonisch, via de mail of website: 
 
Dinsdagpakketklant: Graag afmelden 
voor donderdag. 
Donderdagpakketklant: Graag 
afmelden voor maandag. 

 
Lukt het niet om tijdig af te melden? 
Dan zijn wij helaas genoodzaakt om 
50% van het pakket in rekening te 
brengen wij het gehele bedrag in 
rekening. Dat is natuurlijk super zonde! 
Wat daarom ook mogelijk is, is om een 
vriend of bekende eens te verrassen 
met uw verse groentepakket en deze 
het pakket af te laten halen wanneer u 
hiervoor zelf niet in de gelegenheid 
bent. 
 
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. 

WINKEL 

   
Let op: Openingstijden winkel 
gewijzigd!! 
Openingstijden boerderijwinkel 
Za/Zo/:    Gesloten 
Ma/Di/ Wo:  13.00 – 16.30 uur 
Do en Vr:   08.30 – 16.30 uur  


