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A.J. den Boer
Uw juiste partner in peulvruchten, knoflook en uien

Met ruim 25 jaar ervaring (Arjan De Aardappelman) kunnen
wij u het beste bieden op gebied van peulvruchten, (rode)
knoﬂook en uien alsmede gember en zoete aardappelen.
Door onze ervaring op diverse markten weten we als geen
ander wat de consument wenst en vooral niet wenst.

Peulvruchten
U kunt bĳ ons terecht voor peulvruchten,
pitten en zaden in talloze variëteiten
in uiteenlopende verschillende
verpakkingen.
Wĳ leveren vanaf 500 gram tot big-bags
aan toe. Voor de kleinverpakkingen
(500 gram/1000 gram) hebben we
een authentieke stevige plasticzak met
verzegelde plaksluiting, desgewenst
uitgevoerd met een etiket naar wens of
met een van onze eigen merken:
Bonen&Zo of Pure African Specialities.
Neutraal kan uiteraard ook of met alleen
productinformatie, de mogelĳkheden zĳn
talloos. Neem vrĳblĳvend contact op om
de mogelĳkheden te bespreken.

Knoﬂook
Knoﬂook is bij ons een speciaal product
en met name de Rode Spaanse knoﬂook.
Middels eigen import hebben we
wekelijks verse aanvoer uit de beste
productiegebieden van Spanje om de
kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

Voor een beter verkoopresultaat
kunnen wij deze ook aanbieden
ontdaan van de buitenste vellen zodat
de rode kleur duidelijk zichtbaar is.
Dit kan de verkoop in sommige
gevallen meer dan verdubbelen, maar
de keuze is aan u.

Uien
Onze uien zijn zorgvuldig geselecteerd
en afkomstig van de betere uientelers.
U moet dan denken aan mooie blanke,
schone en vooral gezonde uien zowel
gele als rode en sjalotten.
mm
UIEN 5020 /kg70netto

Wij bieden u alleen uien aan die we
zelf ook aanbieden aan de consument.
Alleen het beste is goed genoeg voor
onze klanten.
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Gember
Gember is tegenwoordig een populair product. Het wordt in
vele keukens gebruikt om de maaltijd nog smakelijker te maken
en bovendien is het heel gezond. Wij hebben jaarrond mooie
blanke Chinese gember maar ook de wat pittigere uit Peru.
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Zoete aardappelen
Ook populair en gezond zijn natuurlijk
de zoete aardappelen.
Wij bieden deze, evenals de gember,
jaarrond aan. Vrijwel altijd afkomstig
uit Honduras.
Verkrijgbaar in diverse variëteiten;
de oranje (meest bekend en verkocht)
maar ook rode met wit vlees en de witte
met wit vlees.
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Tot slot kunnen we natuurlijk ook
gewone aardappelen aanbieden
in diverse soorten, maten en
hoeveelheden.
Vrijwel al onze producten
kunnen we ook biologisch
aanbieden (op basis van
beschikbaarheid), hiervoor zijn
we dan ook Skal gecertificeerd.
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Neem vrijblijvend
contact op:
A.J. Den Boer vof
Mijlweg 98
3295 KH ’s-Gravendeel
contact@aardappelman.nl
06-26154881

