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Julie D. B. Groothandel Claessens

Van: Groothandel Claessens <bestel@groothandelclaessens.be>
Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 20:40
Aan: Julie D. B. Groothandel Claessens
Onderwerp: Profiteer van onze nieuwe promo's en seizoensinfo van week 41-42!

  

   

  

 

Profiteer van onze weekpromo's! 
Geldig van 16-10 t/m 31-10  

 

 

 

Mini wortel frans GEEL 

Artikelnr: 13057 

 

€ 2.29 / bussel  

Bekijk product  

 
 

 

Mini wortel frans PAARS 

Artikelnr: 13061 

 

€ 2.29 / bussel 
   

Bekijk product  
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Mini wortel frans WIT 

Artikelnr: 13059 

 

€ 2.29 / bussel 
   

Bekijk product  

 
 

 

Mini wortel frans ORANJE 

Artikelnr: 13055 

 

€ 2.29 / bussel 
   

Bekijk product  

 
 

 

Mini wortel frans 
GEMENGD 

Artikelnr: 13069 

 

€ 16 / kist (8 bussels)  

Bekijk product  

 
 

 

Pompoen Hokkaido 

Artikelnr: 17047 

 

€ 0,89 / stuk 

   

Bekijk product  
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Boskoop verpakt 6 stuks 

Artikelnr:25003 

 

€ 1,49 / kg 

   

Bekijk product  

 
 

 

Cox appel mini 
Artikelnr: 25006 

 

€ 1,49 / kilo 

   

Bekijk product  

 
 

 

Aardpeer topinambour 
geschild 

Artikelnr: 42134 

 

€ 9,95 / kilo 

   

Bekijk product  

 
 

 

Peer Gieserwildeman 
verpakt 12 stuks 

Artikelnr: 250!1 

 

€ 1,49/ kg 

   

Bekijk product  
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Walnoten Vers 

Artikelnr:82016 

 

€ 4,95 / kg 

   

Bekijk product  

 
 

 

Schorseneren geschild 

Artikelnr: 42144 

 

€ 9,95/ kg 

   

Bekijk product  

 
 

  

 

Seizoensinformatie  
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PADDENSTOELENTIJD! 
 
  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


6

HALLOWEEN! 
 
Pompoenen, pompoenen, en nog eens pompoenen. 

De flespompoen, ook wel bekend als de butternut is een kleine tot middelgrootte 
pompoensoort met een fles of peerachtige vorm. Het gewicht van de flespompoen is 

ongeveer 1 a 2kg en de butternut pompoen heeft een gladde, harde crèmekleurige 
schil. Het vruchtvlees is oranje en heeft weinig pitjes. 

De flespompoen heeft een zachte nootachtige smaak. Deze pompoensoort word 
vaak gebruikt omdat het vruchtvlees geen draden bevat en daarom goed te 

verwerken is in vele gerechten. Als je deze pompoen in de oven bereid komt de 
zoete nootachtige smaak van deze pompoen het meest tot zijn recht. 

Oranje Hokkaido 

De Hokkaido is een klein Japans pompoentje met mooi donkeroranje vruchtvlees. De 

schil is zacht en de Hokkaido kun je dan ook eten zonder eerst te schillen.  Dit kleine 
pompoentje kun je prima gebruiken in pompoensoep maar ook gesmoord of 

gebakken in de oven is deze pompoen heerlijk. 

  

Spaghettipompoen 

De spaghettipompoen is eveneens een Japanse pompoen die in spaghetti-achtige 
draadjes uiteenvalt als je de pompoen kookt. Je kunt na het koken met een vork heel 

makkelijke de draadjes verwijderen. De pompoen weegt zo’n 1 a 1 ½ kg en wordt zo 
20 tot 30cm groot. Deze pompoen is erg geliefd bij mensen die een calorie arm dieet 

volgen en is een glutenvrij alternatief voor de traditionele spaghetti.Je kunt de 
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spaghettipompoen in zijn geheel koken. Prik hiervoor de pompoen meerdere keren 

in met een vork zodat de pompoen mooi gelijkmatig gaar wordt. 

  

Kabocha 

De Kabocha is wederom een Japanse pompoen variant. Het is een kleine groen wit 

gestreepte pompoen die bovenop plat is en een maximale diameter heeft van 30cm. 
Het is een pompoen met een harde schil, heeft een zoete volle pompoensmaak en 

heeft oranje vruchtvlees. De smaak van de pompoen lijkt wat op gekookte kastanjes 
en is door zjn zoetheid erg lekker in taarten, cakes en in andere desserts. 

  

Gewone pompoen 

De gewone pompoen kan wel tot 45kg zwaar worden. De smaak van deze pompoen 

is lang niet zo zoet en smaakvol als bovengenoemde pompoensoorten en je kan 
deze pompoen het beste gebruiken in gerechten waar veel andere sterke 

smaakmakers aan toegevoegd worden zoals chutneys. 

De gewone pompoen is er met een oranje, groene of lichtgele kleur en heeft geel-

oranje vruchtvlees. 

   

 

GEZONDE INTERESSE? 
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ANTWERPEN 
 

Kielsbroek 23 
2020 Antwerpen 
Bel: +32 3 237 44 29 
antwerpen@groothandelclaessens.be 
   

 

 

BRUGGE 
 

Jacob Van Arteveldestraat 3 
8000 Brugge 
Bel: +32 50 310 130 
brugge@groothandelclaessens.be 
   

 

 

  

Bestel nu!  
 

   

 

 

 

 

 

 

     

 

Copyright © 2019 Groothandel Claessens, Alle rechten voorbehouden. 

 

Wil je deze mails niet meer ontvangen? 
Je kan je voorkeuren wijzigen of je uitschrijven op deze lijst. 
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