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Rotterdamse Oogst • 23 januari • Noordplein

OOGST
We houden vol! Zoals
iedere zaterdag wordt het
Noordplein omgetoverd in
een waar
(voedsel)paradijs. Deze
week met onder andere:

Booij Bezorgt
De kaasmeisjes genieten
van de vele klanten op de
markt! Maar ook zij
snappen dat je nu niet
altijd de deur uit wilt en
daarom bezorgt Booij
Kaasmakers alle kazen
tot aan je voordeur. Ook
de lekkerste kaasplankjes
én er wordt gewerkt aan

Luistervoer!
In deze podcast van
Buijtenland  vertelt tuinder
Gert van Herk over wat er
veranderd is op zijn bedrijf
sinds hij voor de korte
keten teelt. Mede dankzij
Rotterdamse Oogst is dat
7,5 jaar geleden van de
grond gekomen. Mét Mijke
die vanaf dag 1 achter de
kraam stond. En al die
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uitbreiding, ook melk,
boter en eieren.

Uitgebreid!
Hebben jullie al gemerkt
dat het assortiment van
de Groentemeisjes van
Anne’s Fruits and
Veggies flink is
uitgebreid. Van
tomatenchutney tot
ananasjam en van
bouillon tot
gembersiroop!

Ananas
Ze zijn weer terug van
(lang) weggeweest. De
BIO ananas rondjes.
Verkrijgbaar bij Dutch
Cranberry Group BV
naast de diverse pure
sappen, siropen en
noten. Vergeet ook die
overheerlijke pindarotsjes
niet.

Jams &
marmelades
De lekkerste jams &
marmelades (ter wereld!)
haal je bij A&E gourmet.
Gemaakt van tropisch
fruit dat is afgekeurd voor
de bio groothandel.
Ontzettend lekker en no
waste! 

Worst-kaas
scenario 
Cabrales de Valdeon is
de lekkerste
blauwaderkaas die er is.
Onze marktslager Wild
Vleesch verwerkte ‘m in
een worst. Dus: De
lekkerste blauwaderkaas
in een worst van de

klanten die aansloten.
Daar zijn we trots op!

Recept van de week
Inktvis uit de Noordzee
van de Goede Vissers
gecombineerd met
oregano en gedroogde
tomaten van Nino's
Delicacies . Kom langs bij
de kraam van Nino’s voor
het recept.

Pompoenen en meer
Lekkere, gezonde, mooie
en kleurrijke producten
van landbouwbedrijf Hof
van Heden. Aardappels,
uien, pompoenen en
natuurlijk de gedroogde
bloemen. Alles van de
boerderij in Geervliet!

Wild
Het wild van Het Wildhuys
doet het ook buiten het
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