Beste mensen,
Hier volgt de nieuwsbrief van boerderij
‘De Viermarken’ van maandag 15
november 2021
SAMENSTELLING PAKKET WEEK
47
deze week vindt u de volgende
groenten in uw pakket:
1.
2.
3.
4.
5.

Knolselderij
Spruitjes
Pompoenstukjes
Witlof
Paprika/pepers

MEDEDELINGEN
de knoflook erboven. Breng op
smaak met peper en zout. Verwarm
de melk in een steelpan. Giet de
aardappel en knolselderij af. Voeg de
boter en warme melk toe en stamp
met de pureestamper tot puree.
Meng de paddenstoelen en truffelolie
erdoor. Lekker met fijngesneden
peterselie.
Gegrilde witlof met notenpesto

De samenstelling van het
groentepakket kan afwijken van het
bovengenoemde. Wij vragen
hiervoor uw begrip.

Dinsdagpakketklant: Graag afmelden
voor donderdag.
Donderdagpakketklant: Graag
afmelden voor maandag.

Ingrediënten 4 personen

Bereidingswijze
Schil de aardappelen en knolselderij
en snijd in gelijke stukken. Kook
samen in 20 min. gaar in water met
zout. Snijd ondertussen de grote
paddenstoelen in stukken en laat de
kleine heel. Verhit de olie in een
koekenpan en bak de paddenstoelen
6 min. op hoog vuur. Pers na 4 min.

In december hebben wij weer volop
lams- en varkens vlees van eigen
dieren. Wilt u voor de feestdagen vlees
reserveren, geef dit dan tijdig door aan
onze winkelmedewerkers of bel/mail
ons .

Wilt u het pakket eens een weekje
overslaan?
Dat is geen probleem en kan
telefonisch, via de mail of website:

Aardappel-knolselderijpuree

500 g aardappelen
500 g knolselderij
200 g kastanjechampignons
2 el traditionele olijfolie
1 teen knoflook
100 ml volle melk
50 g ongezouten roomboter
2 tl olijfolie met truffelaroma

Lamsvlees en Varkens vlees van
eigen dieren:

_______________________________

RECEPTEN

Ingrediënten 4 personen

De laatste week van december 2021
zal er geen groentepakket verstrekt
worden! Dit is de week van 27 t/m
31 december 2021.

6 kleine stronkjes witlof in lengte
gehalveerd
2 el olijfolie
Verse oregano
1 potje notenpesto
Bereidingswijze
Verhit de grillpan. Bestrijk de witlof op
de snijvlakken met wat olie en gril op
middelhoge stand. Bestrijk de
bovenkanten ook licht met olie en keer
de witlof om. Leg de gegrilde witlof met
het snijvlak naar boven op een schaal
en bedruppel met de pesto. Heerlijk
met een karbonade.

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
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

