
 

 

Beste mensen, 
 

Hier volgt de nieuwsbrief van boerderij 
‘De Viermarken’ van vrijdag 15 juli  

2022 
 

SAMENSTELLING PAKKET WEEK 
29 

deze week vindt u de volgende 

groenten in uw pakket: 

 

1. Andijvie/Sla  
2. Courgette 
3. Aubergine 
4. Meiraap 

5. Knoflook  
 

 

MEDEDELINGEN 

 

• Komende week 

ontvangt u een brief in 
het groentepakket met 
een aantal wijzigingen. 
Wij vragen u deze met 
aandacht te lezen. 
Uiteraard kunt u bij 
vragen contact met ons 
opnemen via de mail of 
telefonisch (vraag naar 
Kim of Mirjam) 

• Vanwege de 
vakantieperiode is onze 
winkel t/m 4 
september op de 
maandag gesloten.  

• We hebben nog volop 
vlees van eigen 

dieren. Uiteraard ook 
nog BBQ pakketjes van 
de Logische slager. 

• Onze biologische 
snijbloemen beginnen 
al mooi te bloeien. Nog 
heel even geduld en we 
verkopen weer verse 
fleurige bosjes in de 

winkel! 
 
 

RECEPTEN 

 
Ratatouille met Aubergine, 
courgette, aardappel & Camembert 

 
 
Ingrediënten:(4 pers) 
1 aubergine 

1 courgette 
2 biologische rode uien 
250 g camembert 
900 g aardappelschijfjes 

800 g Passata 
4 tl Provencaalse kruiden 
15 g krulpeterselie 
 

Bereiding: 
 
Verwarm de oven voor op 200 °C. 
Halveer de aubergine in de lengte en 

snijd in plakken van een ½ cm. Snijd 
de courgette in plakken van een ½ 
cm. Snipper de uien en snijd de 
camembert in dunne plakken. 

Verdeel de aubergine over de bodem 
van de ovenschaal. Verdeel 
achtereenvolgens de  
 

 
 
aardappelschijfjes, courgette en rode 
ui erover. Meng de passata met de 

kruiden, peper en eventueel zout en 
verdeel over de groente. Verdeel de 
plakken camembert erover. Bak in 
ca. 35 min. gaar in de oven. Snijd de 

peterselie fijn, verdeel over de 
ovenschotel en serveer. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

WINKEL 

 
Wilt u uw pakket een week 
overslaan? 

 
Dat kan u melden via de website, via 
winkel@viermarken.nl of telefonisch 
op telnr. 053-4359572 

 
Dinsdagklanten: Graag uw pakket 
afmelden voor donderdag. 
 

Donderdagklanten: Graag uw pakket 
afmelden voor maandag. 
 
Dit i.v.m. onze planning en 

eventuele inkoop. 
 
De afzegging is pas officieel wanneer 
u van ons een bevestiging heeft 

ontvangen.  
 
Wist u dat het ook mogelijk is om uw 
pakket door een buur, kennis, vriend 

op te laten halen wanneer u zelf niet 
kan? Zo verrast u de ander ook eens 
met een lekker gezond groentepakket 
uit de buurt! 

  
Openingstijden boerderijwinkel 
Za/Zo/:    Gesloten 
Ma/Di/ Wo:  13.00 – 16.30 uur 

Do en Vr:   08.30 – 16.30 uur  

mailto:winkel@viermarken.nl

