Beste mensen,
Hier volgt de nieuwsbrief van boerderij
‘De Viermarken’ van maandag 19 juli
2021

Bereidingswijze
1.

SAMENSTELLING PAKKET WEEK
29
deze week vindt u de volgende
groenten in uw pakket:
1.
2.
3.
4.
5.

Paksoi
Aubergine
Trostomaat
Peulvrucht of bospeen
of prei
Kruidenbosje

2.

RECEPTEN
Tagliatelle met gehakt, aubergine en
paksoi in tomatensaus

Snijd de aubergine in
blokjes en bestrooi deze
met een beetje zout.
Snijd de paksoi in
grove stukken. Pel en
snipper de ui. Kook
de tagliatelle
verde volgens de
aanwijzingen op de
verpakking 'al dente'.

Verwarm de Bertolli
olijfolie in een
koekenpan en bak
hierin het gehakt met
wat zout en peper rul.
Roerbak vervolgens de
paksoi en de aubergine
een paar minuten mee.

3.

Schep de Bertolli
pastasaus
Basilico erdoor en laat
het mengsel 10 minuten
zachtjes pruttelen.

4.

Verdeel de pasta over
de borden en schep de
saus erop.

Ingrediënten
MEDEDELINGEN

•

1 aubergine

•

1 paksoi

•

1 ui

•

350gr. Tagliatelle verde

•

2 el Bertolli olijfolie classico

•

500gr. Rundergehakt

•

1 zak bertolli pastasaus
basilico á 500gr

Ze zijn er weer: Heerlijke
biologische zwarte bessen

Er is weer volop vlees. BBQpakketjes, kip, rundergehakt,
speklapjes, worstjes en nog veel
meer.
De samenstelling van de groentes,
zoals in de nieuwsbrief staat
beschreven is onder voorbehoud.
We gaan voor hoogwaardige
kwaliteit en dan kan het soms
voorkomen dat we een groente van
betere kwaliteit kiezen.
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 . 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
Openingstijden boerderijwinkel
Za/Zo/:
Gesloten
Ma/Di/ Wo:
13.00 – 16.30 uur
Do en Vr:
08.30 – 16.30 uur

