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Surf en turf, een creatie 
van Restaurant Brienen 
aan de Maas in Well. Livar 
met kreeft en cocquille. 
Asperges met runder-
ham van het Hereford 
rund met ganzenlever en 
nog wat lente groentjes. 
Geserveerd in de geur van 
het Maasduinen hooi.

Cover:

Dat eerste zonnetje, die warmte en dan het jonge groen 
dat is weer genieten van de lente. Maar vooral die prach-
tige witte asperge laten je weer proeven van de lente. De 
vele zandruggen met daar boven op het blinkende plastic 
waar de zon op kaatst en zijn warmte in de aarde straalt 
daar groeien die heerlijke witte asperges. De smaak van het 
voorjaar. Er gaat toch niets boven verse groenten direct van 
het land verwerkt in smakelijke gerechten zo op je bord en 
dat geldt in het bijzonder voor de asperge.

Haal die lekkere asperges bij de teler of groenteman en ge-
niet er thuis van, lekker met echte boter, een eitje en sma-
kelijke ham. Eenvoudig maar o zo lekker. Verderop in dit 
magazine zijn nog enkel tips en ander recepten om  eens 
anders van de asperge te genieten. Natuurlijk vind je ook 
nog tips van koks die hun keukengeheimen graag met je 
delen. En mocht je geen zin hebben in koken laat je dan 
verwennen in een van de vele restaurants die je in de re-
gio vindt. Bij sommige restaurants is het zelfs een omweg 
waard. De culinaire creaties van de chef-koks beginnen ook 
bij de teler waar met zorg de mooiste asperges uitgezocht 
worden om fantasierijke en smakelijke gerechten te koken. 
Laat je eens verrassen met een lunch of diner waar de as-
perge de hoofdrol speelt. 

Asperges en wijnen blijven een boeiend onderwerp. As-
perges zijn, voor zover ik het weet, de enige groenten waar 
je een wijn bij uitzoekt. Het is natuurlijk van belang wat er 
bij de asperge gegeten wordt, maar het bitter-zoet van de 
asperge en de manier van koken bepalen toch veelal de 
smaak van de combinatie. En dan zeg ik meestal niet “het 
is lekker, maar ik vind het lekker” want over smaak valt niet 
te twisten !

Laat u verwennen met asperges 
en alles wat erbij past. 

Geniet van de lente !
Ferry Vloet

Limburgs Kloostervarken

sinds 1999



Het is een bekend gezicht: lange kaarsrechte zand-
ruggen die plaatselijk het landschap van Noord- 
en Midden-Limburg en het uiterste oosten van Bra-
bant bepalen. 

Het zijn de bedden van de koningin der 
groente: de asperge. Tot eind juni lokt de 
zon het witte goud uit de aarde. En daar-
mee is niet alleen voor de telers wederom 
een opwindende tijd aangebroken. Ook 
voor liefhebbers van de witte lekkernij is 
het weer genieten.

De koningin der groente 
komt hier tot leven…

Goossens Asperges
Winkel: Stevensbeekseweg 12a
5825 JC Overloon
Henk 06 462 124 29 
Margarita 06 123 28 297
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Goossens Asperges
Winkel in Cuijk zie www.goossensasperges.nl

winkel@goossensasperges.nl
info@henkgoossens.demon.nl T
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Margarita en Henk Goossens weten dat als geen ander. Met 
hun aspergebedrijf in Sint Agatha leverden zij voorheen en-
kel aan groothandels en (gerenommeerde) restaurants. En 
dus moesten ze vaak ‘nee’ verkopen aan particulieren die aan 
de deur stonden of tijdens de oogst op het land verschenen. 
Om aan die vraag te kunnen voldoen, startte het echtpaar 
een heuse boerenwinkel in het centrum van Cuijk, aan de 
Grotestraat 44, op de hoek van de Korte Molenstraat.
Daarover verderop meer. Want daarbij is het niet gebleven: 
intussen heeft het tweetal ook het befaamde aspergebedrijf 
van Broess in Overloon overgenomen waarmee het de af-
gelopen jaren samen gewerkt heeft. Voor Henk en Margarita 
Goossens is een drukke tijd aangebroken. Als we dit schrij-
ven, laten de vroege asperges niet al te lang meer op zich 
wachten. Is het eenmaal zo ver, dan verschijnen overal langs 
de weg bordjes met de tekst ‘Asperges’ of ‘Spargel’. De tijd 
voor heerlijke aspergegerechten is begonnen. Op 24 juni, de 
feestdag van Sint Jan, is het weer over en wordt de planten 
rust gegund voor het volgende seizoen. 

Prachtige aanvulling
Goossens Asperges biedt haar producten niet alleen in 
Cuijk, maar voortaan ook via de nieuwe vestiging in Over-
loon aan. Goossens teelt zoete asperges voor de versmarkt, 
geen industrieasperges, waardoor de vraag van de restau-
rants groot is. “Dit na nauw overleg met de plantenlever-
ancier en ervaringen van onze kant.” De asperges worden 
in een speciale assemblageruimte gewassen en gesorteerd 
op kleur, dikte en kromming. Dat gebeurt via een op een 
computer aangesloten camera. Dankzij de machine krijgt 
Goossens Asperges mooie, uniforme producten. “De smaak 

is natuurlijk geweldig. Na deze controle worden ze geschild, 
gewassen en verpakt. Dit houdt kwaliteit, textuur en smaak 
in topconditie.”

Aspergepakket
Het echtpaar heeft aan alles gedacht en de winkels zijn dan 
ook het Mekka voor de aspergeliefhebber, die hier in één 
keer kan slagen voor een voortre� elijke maaltijd. Naast verse 
asperges zijn er boter, ham, zalm, aardappelen, aardbeien, 
mooie wijnen, soep en aanverwante versproducten te vin-
den. Producten die het leven zo aangenaam maken en die 
uitstekend met asperges gecombineerd kunnen worden. 
Vrienden, familie of personeel verrassen? Het kan met 
de speciale aspergepakketten! Goossens Asperges werkt 
bovendien samen met andere leveranciers van streekpro-
ducten uit de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg.
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Bekelaar 20 - 5731 PG  Mierlo
0492 - 66 13 91 - 0492 - 66 76 50

www.� eldsofgold-servies.nl

Fields of Gold
De asperge, ook wel ‘de koningin der groenten’ genoemd, 
verdient het om in het middelpunt te staan. Om deze ‘ko-
ningin’ met extra cachet te kunnen presenteren, hebben wij 
dit stijlvolle servies ontwikkeld. Het is ontworpen in samen-
werking met Villeroy en Boch en door hen geproduceerd. 
Het servies is van hoogwaardige kwaliteit porselein, waarbij 
de decoratie onder de glazuurlaag is aangebracht. 
Hierdoor is het servies vaatwas- en magnetron bestendig 
en zeer duurzaam. Door de gestileerde vormgeving is dit 
servies zowel klassiek als modern of in een landelijke stijl te 
gebruiken. Vanwege de subtiele verwijzing naar de asperge 
past het servies ook na het aspergeseizoen prachtig op een 
mooi gedekte tafel.

Ga snel naar onze facebookpagina 
en maak kans op een exclusief 
aspergediner met tv-kok Mathijs 
Vrieze bij  jou thuis!* 
*Deze actie loopt tot  8 juni 2015

WWW.ASPERGECENTRUM.NL

Ga snel naar onze facebookpagina 
en maak kans op een exclusief 
aspergediner met tv-kok Mathijs 
Vrieze bij  jou thuis!* 
*Deze actie loopt tot  8 juni 2015

WWW.ASPERGECENTRUM.NL
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Collectie Verschuren rozen

Geurende, historische rozen gekweekt 
door Koninklijke Kwekerijen 
H.A. Verschuren & Zonen te Haps;
rozenkwekers sinds 1875 en bekend over 
de gehele wereld.
Deze exclusieve collectie rozen is 
verkrijgbaar in pot, dus u kunt ze nu nog 
planten en straks genieten van geurende 
rozen in uw tuin!
Tijdens de Rozenvoorjaarsdagen verkrijg-
baar bij het sfeervolle Het Roozenhuys.

Data 2015 (11.00-16.00 uur):
zondagen 22, 29 maart
maandag 2e Paasdag 6 april
zondagen 12,19,26 april
zondagen 3,10 (Moederdag), 17 mei
maandag 2e Pinksterdag 25 mei
zondag 31 mei

Putselaarstraat 4a
5443NG HAPS

tel: 0485-314603
HETROOZENHUYS.NL

Nu planten en straks in 
de zomer genieten van 
geurende rozen uit de
Collectie Verschuren®!

Rozenvoorjaarsdagen
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Opening Aspergeseizoen bij 
restaurant Bolenius 

in Amsterdam
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PANNINGEN
Aspergeboerderij Sonnenschein, Nobisstraat 6, 
tel. 077 306 0775 - Maandag t/m vrijdag verkoop uit auto-
maat. Op zaterdag huisverkoop van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 16.00 uur. www.aspergeboerderijsonnenschein.nl
Engels Asperges, Beekstraat 58, tel. 077 307 65 34 - Huis-
verkoop: ma t/m vr van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 
9.00 tot 16.00 uur.  Ook geschilde asperges verkrijgbaar
HELDEN
Teboza bv, Zandberg 15, tel. 077 307 1444
Huisverkoop: do en vr van 9.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 
9.00 tot 13.00 uur. www.teboza.nl
J.v. Mullekom, Keup 4a  tel. 06 250 627 34
Tijdens het aspergeseizoen de gehele week.
KESSEL
Mts. Slots, Dijk 7a, tel. 077 462 2290
Huisverkoop: ma t/m za van 13.00 tot 17.00 uur.
P. van den Beuken, Keizersbaan 16, tel. 077 462 2708
Huisverkoop: iedere dag van 9.00 tot 16.00 uur.
BERINGE
Luc Linders, Groeze 11, tel. 06 15370192
Huisverkoop: ma t/m za van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 
tot 16.00 uur.

Mts. Peeters, Kaumeshoek 6b, tel. 077 307 6789 - Huis-
verkoop: zelfbediening vanuit een koelkast.
Tilla's bv, Peelstraat 84, tel. 06 122 544 84
Huisverkoop: dagelijks uit automaat. www.tillasbv.nl
van Rijswijck VOF, Koelenweg 3, tel. 06 212 801 32 - Huis-
verkoop: ma t/m za van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 
17.00 uur. Ook geschilde asperges verkrijgbaar
ALS U VOORAF EVEN BELT KUNT U VOOR HEERLIJKE VERSE 
ASPERGES TERECHT BIJ: 
Mts. H. & M. Lemmen- van Nierop, Loo 18 te Panningen, tel. 
077 30 608 20 - Huisverkoop bij aanwezigheid.
Neessen Aardbei- en Aspergeplanten, Vliegertsdijk 8 te 
Grashoek, tel. 077 307 1011 - Huisverkoop op aanvraag.
www.neessen.nl
A.J. Wulms, Roode Eggeweg 11 te Kessel, tel. 077 462 29 51-
Huisverkoop bij aanwezigheid.
Mts. Jeuken- van Rijt, Laagheide 7 te Panningen, tel. 077 465 
73 03 - Huisverkoop liefst na telefonische afspraak.
J.Timmermans, Hout 5 te Kessel, tel.06 22 54 64 54 - Huis-
verkoop bij aanwezigheid of na telefonische afspraak.

OVERIGE LEDEN VAN HET ASPERGEGILDE PEEL EN MAAS:
Mts. J. en H. Duijf, Asperge en aspergeplanten, Korte Heide 2 te Maasbree, tel. 077 465 23 42 - R&I Asperge, Baarloseweg 
53a te Helden, 06 29 13 66 63 - Hefra Asperge, Rootsdijk 4a te Panningen, tel. 06 25 21 72 11 www.hefra-asperge.nl - Tuin-
derij Reinders- Bruynen, Eelserstraat 23 te Beringe, tel. 077 30 76 884 - Mts. Teeuwen, Hazenakkerweg 6 te Helden, tel. 077 
307 34 93 - Mts. T. & V. Rooijakkers, Dekeshorst 12b te Maasbree, tel. 06 186 920 25 - Mts. Steeghs, Slinkstraat 8 te Pannin-
gen, tel. 077 307 54 94

Voor heerlijk verse asperges kunt u terecht bij:

Het AspergeGilde Peel en Maas is een uniek samenwerkingsverband van 
21 aspergetelers uit de gemeente Peel en Maas, de aspergeregio bij uit-
stek! In de gemeente Peel en Maas ( Helden, Kessel, Maasbree en Meijel ) 
wordt al decennia lang met liefde en vakmanschap asperges geteeld. Het 
AspergeGilde verbindt diverse partijen in de regio om gezamenlijk asper-
ges uit Peel en Maas te promoten. U bent altijd van harte welkom om met 
ons te genieten van de smakelijkste groente uit Peel en Maas.

www.aspergegildepeelenmaas.nl
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Verswinkel Ut Eppelke selecteert voor u het hele jaar door asperges van 
de beste kwaliteit. De asperges in onze winkel zijn afkomstig van door 
ons zelf geselecteerde telers en worden dagelijks vers aangevoerd. En 
dat zo goed als het hele jaar rond. 
Van de eerste nieuwe kas asperges in januari tot en met de groene 
asperges voor bij het kerstdiner. Ongeschild of geschild en panklaar 
in iedere gewenste hoeveelheid. Uiteraard krijgt u van ons de beste 
kooktips en gratis verrassende recepten. Voor bij de asperges hebben 
we versgeschrapte krielaardappeltjes en een ruime keus verse tuinkrui-
den. En heeft u geen zin of tijd om zelf te koken? In onze eigen keuken 
maken wij voor u dagelijks de lekkerste verse aspergesoep, verrassende 
salades en wisselende specialiteiten zoals quiches en aspergewraps.  
Heeft u iets te vieren dan kunnen we voor u en uw gasten een heerlijk 
aspergebuffet bereiden. Met beenham, warme of koude huisgerookte 
zalm, diverse eiergerechten, sauzen en  aardappelgarnituur.
Neem gerust contact met ons op voor een smakelijk voorstel op maat.

Verswinkel Ut Eppelke vindt u in het centrum van Noord-Limburgse 
kastelen dorp Baarlo. 

Asperges van de beste kwaliteit

Verswinkel Ut Eppelke
Ron en José Coenen
Grotestraat 22
5991 AW Baarlo

077 477 25 54
info@eppelke.nl
www.eppelke.nl

Van den Beuken Uw Slager is al méér dan 100 jaar gevestigd in Meijel. 
Vader Jan (Jan van Driekus Max) droeg onlangs de hakbijl met trots over 
aan zoon Erwin, de vierde generatie uit een échte slagersfamilie. In onze 
winkel vindt u onder andere heerlijke ambachtelijke vleessoorten en 
vleeswaren, kant en klare maaltijden, unieke vleesvariaties, gemakkelij-
ke vlug klaar producten en streekproducten. Alles staat in het teken van 
kwaliteit, smaak en persoonlijke service.
In het asperge seizoen presenteren wij uit eigen keuken onze heerlijke 
“Gekookte ham” en “Bourgondisch Peelhammetje” dit speciaal hammetje 
kunt u zowel koud als warm gebruiken en is zeer smaakvol bij het “witte 
goud”
 
Welkom in het Peeldorp Meijel, bij Van den Beuken Uw Slager!

Persoonlijk, smaakvol en ambachtelijk sinds 1910
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De naam op de gevel heeft alles te maken met de geschiedenis van het pand en 
haar vroegere eigenaren. De boerderij is in 1938 gebouwd door de familie This-
sen en zij stonden ook bekend als De Petjes. Er werd gekozen voor de Franse 
naam La Casquette (spreek uit: La Kasket) wat de pet betekent. De basis van de 
keuken is Frans met een mediterrane inslag.  Hans was als Chef-kok werkzaam 
bij diverse gerenommeerde restaurants. Hij heeft een eigen hotel/restaurant 
gehad in Frankrijk maar sinds een paar jaar heeft hij weer Nederlandse bodem 
onder zijn voeten. Hij en de Arnhemse Lineke, een op en top gastvrouw, zagen 
een restaurant in een oude boerderij wel zitten.
Het zeer smaakvol ingericht restaurant is niet alleen geopend voor diners, maar 
ook voor een kop ko�  e met gebak of een goed glas wijn en handgemaakte 
hapjes. Gezellig op zondagmiddag bij het knapperende haardvuur of heerlijk 
op het ruime terras. Doordeweeks kunnen bedrijven er prima terecht voor pre-
sentaties, vergaderingen en de zakenlunch. Voor bruiloftsfeesten en partijen is 
het niet alleen een geschikte locatie, ze zullen er al het mogelijke aan doen om 
aan de wensen van u als gast te voldoen. 

In de keuken wordt altijd gewerkt met dagverse seizoens- en streekproducten 
en nu in het voorjaar staan die heerlijke asperges op de kaart.  Vraag maar naar 
het 5 gangen aspergemenu, dat is dan ook nog eens zeer laag geprijsd. Op 
de royale menukaart, die met de seizoenen mee wisselt, vindt u alle gerech-
ten voor een en dezelfde prijs. Dus veel makkelijker om te kiezen wat je echt 
lekker vindt. Ook de wijnkaart mag er zijn met voor elk wat wils en wijnen uit 
alle werelddelen.  Reserveer eens een lunch of diner en vraag om die speciale 
menu’s !

Restaurant La Casquette  - Rijksweg 14 Milsbeek 
dagelijks (behalve dinsdag) geopend van 11.00 –23.00 uur 
0485  54 24 00

www.lacasquette.nl

culinair, feestelijk en zakelijk  

Passie voor 
  culinair genieten

Onze kortingspas:
Deze pas kunt u aanscha� en voor € 49,50 en hiermee krijgt u een heel jaar 
lang onbeperkt bij elk bezoek aan ons restaurant 25 % korting op uw totale 
rekening!
Leuk om cadeau te doen of te krijgen.
Kijk op onze site voor de voorwaarden www.lacasquette.nl

 Alles onder een pet !
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Nieuw:
  Portlim, 

robuuste  groene 
asperge 

Met trots presenteren wij ons nieuwe ras Portlim. Portlim 
is een 100% mannelijke hybride geschikt voor de teelt van 
groene asperge in gebieden met een gematigd klimaat 
vergelijkbaar met Noord-West Europa. Portlim combineert 
een middenvroege productie met hoge opbrengsten en 
een lange rendabele levensduur. Limgroup heeft met deze 
introductie een sterke aanvulling op het ras Gijnlim.

Portlim combineert een hoog stengelgewicht met een uit-
stekende kwaliteit en goede opbrengst. De kopsluiting van 
Portlim is ook onder warme omstandigheden tijdens de 
oogst uitstekend. Het ras geeft een uniforme sortering en 
heeft een uitstekende stengeldikte die weinig verval kent 
gedurende de productiejaren. Portlim produceert mooie 
gladde stengels met een cilindrische vorm. 

Het uniforme loof van Portlim is opgericht en heeft een 
open structuur. Het loof is zeer sterk tegen legering en heeft 
een goede tolerantie tegen loofziekte. Portlim is zeer uit-
gebreid en langjarig getest onder Engelse en Nederlandse 
omstandigheden waarbij de beste resultaten werden ge-
haald bij een plantdichtheid van 25.000 tot 30.000 planten 
per hectare. 

Voor meer informatie 
verwijzen we graag 
naar onze website 
www.limgroup.eu 
of raadpleeg een van 
onze aspergespecialis-
ten.
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Het Streekpakket van het Platteland van Cuijk,
een prachtig cadeau om te geven of te krijgen !

info@plattelandvancuijk.nl  -  www.plattelandvancuijk.nl

Welkom op het Verrassende
PlatteLand van Cuijk
De brochure van Het Verrassende 
PlatteLand van Cuijk, editie 2015, ligt 
gratis voor u klaar op tal van toeris-
tische locaties in het Land van Cuijk. 
U vindt hierin een boeiend overzicht 
van excursies, mogelijkheden om 
te overnachten, streekproducten, 
smakelijke streekpakketten en tal 
van adressen om u te laten ver-
wennen met koffi  e, thee of andere 
heerlijke lokale en regionale versna-
peringen.
Ontdek hoe verrassend veelzijdig 
het PlatteLand van Cuijk is !

Opendagen

Ons Plattelandsrondje 16 & 17 mei   
Info:www.onsplattelandsrondje.nl

Zeesweg 26
5975 PP  Sevenum

06 52 09 32 08
Openingstijden do-vrij-zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur en op afspraak

www.passievoorvis.nl
Palingkwekerij - Rokerij - Proeverij - Winkel - Restaurant

Griekse pasta salade met gegrilde asperges

Wat heb je nodig:
500 gram verse asperges
Een half zakje kritharaki (Griekse pasta)
Bakje rucola pesto ong 100 gr
Een half bakje snoeptomaatjes in kwarten gesneden
Twee lente uitjes in ringetjes
75 gram salami of ham (gerookte zalm is ook heel lekker)  in stukjes
Peper en zout, Grillpan

Werkwijze:
Kook de helft van de pasta beetgaar en spoel koud in een vergiet.
Blancheer de geschilde asperges 3 min in kokend water met zout en 
een schepje suiker.
Snijd de asperges in de lengte doormidden en gril ze om en om in 
een hete grillpan tot er donkere streepjes op staan (keer ze niet te 
snel)
Als je geen grillpan hebt, kun je ze in schuine plakjes snijden en kort 
op hoog vuur in een scheutje olijfolie roerbakken. 
Bak de plakjes in kleine porties anders wordt het te nat en gaan ze 
koken ipv bakken.
Schep nu alle ingredienten met de pesto voorzichtig door elkaar en 
maak op smaak met zwarte peper en zout.

Deze pasta is verkrijgbaar bij:
Boerderijwinkel Van Welie, Stevensbeek
Kookstudio Ferry Vloet, Mill
Spar Willemsen, Milsbeek

Catering 
Tapas
Babbeltafel
Barbecuespecialiteiten
High tea
Mediterrane delicatessen
Evenementen
Diverse verkooplocaties

Culinai
re 

wensen 

op loca
tie

Millicent Ioannidis-Voermans
Elsendorpseweg 96 A
5424 SB. Elsendorp
info@milliesthuiskeuken.nl
06 155 63 260

milliesthuiskeuken.nl

13

Culinai
re 

R
ec

ep
t



De Heeren van Overloon
Ademt het echte Brabant ! 
Puur natuur en eerlijk. Het zijn de twee trefwoorden die res-
taurant De Heeren van Overloon, in het hart van Overloon, 
typeren. Theo en Marijke Wolters houden van Bourgondisch, 
warmte en gezelligheid. Ons idee van uit eten gaan is avond-
vullend genieten. Lekker even weg van de dagelijkse drukte, 
bij mooi weer in onze prachtige binnentuin.

Marijke schenkt mooie wijnen bij de creatieve gerechten die 
Theo maakt met de meest verse ingredienten uit de regio. 
Asperges, hammen, aardbeien en kruiden vrijwel alles direct 
uit de omgeving en vers van het land. 

Kom genieten van dit culinaire Brabant.

Restaurant de Heeren van Overloon
Irenestraat 1

5825 CA  Overloon
0478 642 227

Info@heerenoverloon.nl
www.heerenoverloon.nl

Effe Asperges eten  bij 
brasserie effe !
Bij ons valt u tijdens het asperge seizoen met de neus in de 
boter, de gehele kaart staat in het teken van de asperge, de 
koningin van de groente. van een drie gangen menu met  
traditioneel bereide asperges  tot een uitgebreide à la carte 
kaart met asperge gerechten en  natuurlijk de verrassings 
menu’s waar de asperge in verwerkt wordt. Zo ziet u vanaf 
april tot eind juni kunt u bij ons terecht voor dit unieke 
seizoens product. 
Belieft u geen asperges dan kunnen alle gerechten ook 
zonder asperges besteld worden. 
Op de bijgaande foto treft u een van onze gerechten die dit 
asperge seizoen op de kaart staan hier ziet u de salade van 
zacht gegaarde varkens wang met Livar ham en asperges 
met tru� el crème.

Brasserie e� e
14 Oktoberplein 6b

5825 CC Overloon 
www.e� e-overloon.nl

0478 640 306

 

Restaurant
de Heeren van Overloon

DAG VERSE

AANVOER
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De allereerste asperges van Jeuken zijn geplant in 1957 door 
de ouders en een oom van Peter Jeuken. Zij hadden in die 
jaren samen een gemengd bedrijf  met koeien, varkens en 
teelden groenten. Aan het eind van de jaren 70 heeft het vee 
plaats gemaakt voor meer groenteteelt als augurken, aard-
beien en preien. Na het behalen van zijn diploma aan de mid-
delbare tuinbouwschool in Venlo is Peter Jeuken gaan werk-
en in het bedrijf van zijn ouders en oom. Peter trouwt met 
Angelique de Swart en samen hebben ze het familiebedrijf 
in 1993  overgenomen.  In de loop van de tijd zijn ze gestopt 
met de augurkenteelt om zich nog beter te kunnen specia-
liseren op de teelt van smakelijke aardbeien. Aan de Rosmo-
lenweg in Oostrum hebben ze nu een bedrijf met kassen en 
tunnels zodat daar de vroege asperges en aardbeien geteeld 
kunnen worden. Zo is het mogelijk dat er al aardbeien te 
koop zijn bij Jeuken vanaf half april van de zoet smakende 
rassen Elianny en Lambada. Vanaf 1 mei het ras Elsanta uit 
de kassen, vanaf half mei uit de tunnels en vanaf 1 juni tot 
oktober van de buitenteelten.
In Well in de verwarmde kas worden de vroege asperges 
geteeld. In 2016 worden de vroege asperge al half maart ver-
wacht. Buiten zijn er verschillende asperge-percelen aange-
plant, zodat ze nu ruim 7,5 ha. asperges kunnen telen. Het 
seizoen loopt van ± 1 april tot 24 juni en vanaf 2016 begint 
het seizoen voor Jeuken de Swart al half maart. 
Wat voor Peter ooit klein begon, is inmiddels een begrip in 
de regio: Mts Jeuken de Swart, altijd vers! Verse producten 
en kwaliteit! Dat zijn de hoofdzaken die in dit familiebedrijf   
boven alles staan.  
De asperge is een bijzonder product.  Ieder jaar opnieuw 
geboren, elke keer weer hevig gekoesterd. Ook haar koos-
namen liegen er niet om: ‘Koningin der groente’, het ‘witte 
goud’, ‘points d’amour’, ‘parels van het land’. Peter Jeuken 
heeft er dan ook diverse kassen en percelen mee aangeplant. 
Na het steken en sorteren, liggen de asperges voor u klaar in 
de verswinkel waar u ook terecht kunt voor altijd verse  aard-
beien en de lekkere puur natuurjam van die aardbeien. 
Vers is waar we voor gaan en staan, zo vanaf het land bij u op 
tafel en niet anders dan vers gerijpt door het seizoen. In onze 
Verswinkel koopt u een gegarandeerd puur natuur-product. 
Loop gewoon eens binnen en laat u verrassen.

ASPERGES & AARDBEIEN

7 dagen 24 uur per dag

Maatschap Jeuken-de Swart
Stationsweg 82 
5807 AC  Oostrum
0478 582678
info@jeukendeswart.nl

De allereerste asperges van Jeuken zijn geplant in 1957 door 

Altijd 
  Vers !

Na sluitingstijden  
vindt u ze in de 
automaat.

Openingstijden
Ma t/m Vrij 09.00 – 18.00 uur

Zaterdag 08.30 – 17.00 uur
Zondag gesloten 

Maatschap Jeuken-de SwartMaatschap Jeuken-de Swart

Altijd 
  Vers !
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Van alle Coops in Nederland 
is onze groente- en fruitafde-
ling  de meest uitgebreide, van 
losse paddenstoelsoorten, vele 
soorten kruiden tot de verse 
streek- en seizoensproducten, 
zoals asperges, aardbeien en 
sinds vorig jaar ook biologisch 
geteelde pompoenen in het na-
jaar. 

Walraven
M o l u k k e n s t r a a t  1 3  -  6 5 2 4  N A  N i j m e g e n
0 2 4  3 2 3  1 2  4 7  -  walraven.nijmegen@coop.nl

WELKOM BIJ DE GROOTSTE COOP VAN NIJMEGEN

Rudie Walraven, gaat zelf de boer op !

Pasta met Asperges 
en sinaasappelsaus
Ingrediënten
1 kilo asperges
zout
400 gram tagliatelle
2 eetlepels pijnboompitten
2 sinaasappels
3 lente-/ bosuitjes
1 teentje kno� ook
1 eetlepel olijfolie
2 eetlepels gehakte koriander (vers of diepvries) 
of 1 theelepel gemalen koriander (ketoembar)
100 ml witte wijn
1 kruidenbouillontablet
200 ml kookroom
versgemalen peper

Bereiding:
1. Schil de asperges en snijd de houtige onderkanten eraf. 
Snijd ze in stukken van 4 cm en kook ze 4 minuten in ko-
kend water met zout
2. Neem de pan van de warmtebron en laat de groente in 
het kookvocht nagaren
3. Kook de tagliatelle beetgaar volgens de aanwijzing op de 
verpakking
4. Rooster de pijnboompitten in een droge, hete koekenpan 
goudbruin
5. Schil de sinaasappels dik en snijd de partjes los uit de 
vliesjes. Vang het sap op
6. Snijd de uitjes in smalle ringetjes
7. Maak de kno� ook schoon en hak deze � jn
8. Fruit de kno� ook in hete olie. Voeg koriander, wijn, 
sinaasappelsap, bouillontablet en kookroom toe en roer 
goed. Voeg peper en zout naar smaak toe
9. Schep de afgegoten asperges, sinaasappelpartjes en 
bosuitjes door de saus en verwarm nog 2 minuten
10. Schep de pasta in een schaal, giet de saus erop en strooi 
de pijnboompitten erover

DAG VERSE

AANVOER

www.winkelcentrummolukkenstraat.nl
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In het stroomgebied van ’Mooder’ Maas, de cu-
linaire levensader van Nederland, ligt Hoeve De 
Boogaard. De Hoeve is gelegen op Landgoed 
Geijsteren, een schitterend bosgebied. Het res-
taurant ligt te midden van fruitbomen. Op de 
beschutte binnenplaats is het heerlijk toeven 
tussen planten en kruiden, maar ook binnen bij 
het haardvuur voelt u zich direct thuis. 
 
’Mooder’ Maas speelt een belangrijke rol in het 
leven van Jan en Anita Cremers, de eigenaren 
van Hoeve De Boogaard. Jan heeft zijn sporen 
in de keuken verdiend. Bij verschillende gere-
nommeerde restaurants. Altijd langs de Maas, 
op een enkele uitzondering na. 
 
Anita en haar professionele team zorgen ervoor 
dat het u aan niets ontbreekt in deze prachtige 
ambiance. De brigade van Hoeve De Boogaard 
maakt een Bourgondisch diner met familie 
of vrienden onvergetelijk en een zakelijke be-
spreking puur genieten.  Daarnaast straalt de 
Hoeve de romantiek uit die een trouwfeest tot 
een onvergetelijke gebeurtenis maken. 

Jan en Anita Cremers
Wanssumseweg 1 - 5862 AA Geijsteren
0478 53 90 70
restaurant@hoevedeboogaard.nl   
www.hoevedeboogaard.nl.

Culinair verwennen op een landgoed

Daar waar een gepassioneerde kok en slager elkaar ontmoeten moet 
het goed toeven zijn. Verse asperges zo van het land met een zeer 
smakelijke “Peel-Schenk” waarmee je de geur en smaak van vroeger 
beleeft. Het zilte van kristalletjes zoals je die in oude kaas proeft die 
prikkelen je tong en dat combineren met het romige van de asperge 
geeft je een bijzondere culinaire beleving.

Een stuk exclusief en speciaal vlees, Peel-Schenk maken, een nieuwe 
smaak creëren dat doet Joos Truijen, ambachtelijk slager. Met al zijn 
kennis en kunde begint hij met de zoektocht naar de allerbeste stuk-
ken edelhert en edelzwijn. Eerlijke stukken vlees. Geen enkel stuk 
vlees is hetzelfde. Tot op de laatste gram wordt het vlees gewogen 
en hier wordt de hoeveelheid kruiden secuur op aangepast en afge-
wogen. Het vlees wordt door hem zelf ingewreven, elke dag draait 
hij de stukken en wrijft hij ze bij met het krui-denmengsel. Uitein-
delijk gaat het vacuüm verpakt voor een half jaar de koeling in tot-
dat het vlees de ultieme smaak en kwaliteit heeft bereikt. 
Adellijk lekker, Peel-Schenk van Edelbrons.
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Geen 18, geen alcohol

Pure
verfi jning
Vins d’Alsace zijn zuiver, puur en 
natuurlijk. Met aroma’s van fruit, 

bloemen en kruiden.

Pinot Blanc: zacht en soepel.
Riesling: fris en verfijnd.
Pinot Gris: vol en stevig.

Gewurztraminer: krachtig en intens.

Wijnen uit de Elzas, een pure 
smaakexperience.

www. smaakexperience.com

18 19

Limburgs Kloostervarken

sinds 1999

Het Livarvlees onderscheidt zich ook qua smaak sterk van 
andere soorten varkensvlees. Het vlees is rijper en doorre-
gen met vet. Vet is de smaakdrager van vlees en geeft het 
Livarvlees een aangename en natuurlijke smaak. Boven-
dien kent het bij de bereiding nauwelijks gewichtsverlies 
(normaal varkensvlees verliest al gauw een kwart aan ge-
wicht, Livarvlees slechts acht procent), waardoor het vlees 
zeer mals en sappig blijft.
Het unieke samenspel van een melange van granen, unieke 
rassen en het scharrelen in een weelde van ruimte maakt 
Livarvlees tot een bijzonder product. De varkens van Livar 
doen zeer zeker niet onder voor de beste scharrelvarkens 
uit Spanje of Italië. Livarvlees is authentiek, ambachtelijk 
en eerlijk!
Het welzijn van de dieren is voor Livar heel belangrijk. Niet 
alleen omdat dat goed is voor het dier maar ook omdat dit 
de vleeskwaliteit ten goede komt. 
Daarom kunnen alle Livarvarkens buiten rondscharrelen 
in een uitloop met wroetgelegenheid. Binnen hebben de 
varkens onbeperkt voer en drinkwater tot hun beschikking 
en hebben ze een groot bed van stro. 

Als Livar zijn we voortdurend bezig met innovatie van onze 
boerderijen om het de varkens nog beter naar hun zin te  
maken. Op de kloosterboerderij van Abdij Lilbosch wordt 
geëxperimenteerd door de varkens in een grote wei te la-
ten lopen. Zonder stal dus. Ook in deze wei hebben de var-
kens onbeperkt voer en drinkwater tot hun beschikking. In 
de wei staat natuurlijk wel een grote hut waar ze kunnen 
schuilen bij slecht weer.

www.livar.nl

Van krulstaart tot ham !

Genieten uit eigen tuin in Siebengewald 

 

De oude hoeve, gelegen in de schitterende omgeving 
van Siebengewald, vormt het decor voor tal van activi-
teiten en lekkernijen. In De Bourgondische Hoeve kunt u 
terecht voor een kop ko�  e of thee uit eigen tuin, een ont-
bijt, lunch of diner, u kunt er vergaderen of even tot rust 
komen in het vakantiehuisje. Alles wat op tafel verschijnt, 
komt uit de eigen tuin en uit de eigen omgeving. 

Als Anneliese, de vrouw des huizes, niet bezig is met het 
ontvangen en verzorgen van gasten, vindt u haar gega-
randeerd in de biologische moestuin, de kas of de boom-
gaard. Alles wat groeit en bloeit op het grote landgoed 
verwerkt ze tot heerlijke streekproducten.

Ze maakt een grote variëteit aan jams, gelei’ s, chutneys 
en soepen. Verder heeft ze ingemaakt fruit, ingelegde 
zoetzure groenten en diverse smaken biologische krui-
denthee. Alle lekkernijen zijn te koop in het streekwin-
keltje van de Hoeve. 

Een bezoek aan dit smulparadijs is absoluut de moeite 
waard.

De Bourgondische Hoeve
Pannenweg 4

5853 ES Siebengewald
Tel 0485 44 16 33

www.debourgondischehoeve.nl



Toprassen voor 
witte asperge
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Avalim
Backlim
Gijnlim 
Grolim

Herkolim
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Marco van de Plasse (1950) is tekstschrijver, dichter en 
theatermaker. Hij heeft verschillende jaren geschre-
ven voor de overkoepelende organisaties veiling Zon 
en Stichting Afzetbevordering. Maar vooral bedacht en 
creëerde hij alternatieve manieren om de asperge te pro-
moten. Zo schreef hij al in de jaren ’90 een klein, hand-
zaam boekje voor in de binnenzak. Hierbij benaderde hij 
‘de andere kant’ van de asperge, met aparte achtergrond-
verhalen en bijzondere weetjes. Zo moet een gemiddelde 
steker per seizoen van vijftig dagen wel 30.000 keer buk-
ken en schilt een toprestaurant ongeveer 20 kilo asperges 
per dag, oftewel twintigduizend per seizoen.

Op de Floriade 2012 in Venlo was hij artistiek leider van 
het (prijswinnende) aspergepaviljoen. Hij maakte en pro-
duceerde drie maanden lang Aspergetheater met stu-
denten van de theateropleiding uit Haarlem. Vanaf een 
hagelwitte koets - een enorme aspergekop - speelden 
vier koninginnen in op het publiek. Daarnaast speelden 
de studenten op een fraai gefabriceerde sorteermachine 

in de hoofdstraat driemaal per dag een zelfgemaakt the-
aterstuk. In totaal zagen ruim 20.000 mensen dit theater. 
Ook bedacht hij de seizoensopening, met een haute 
couture modeshow van bijzondere aspergeweefsels ge-
maakt door studenten van Artez, RijnIJssel en Weefgroep 
Nederland. Voor de winnaar van Culitop 2014 verzon hij 
een kunstzinnige creatie, gemaakt op papier van asper-
geschillen.

De gedichtenbundel “Een bundel aspergeverzen” is een 
andere creatieve uiting van hem. Zeventien aspergever-
zen in verschillende versvormen – prachtig geïllustreerd 
door Annette Boots - geven een boeiend en leuk inkijkje 
in de aspergecultuur. Vanaf het zaadje tot op het bord. 
Een paar verzen treft u hier aan. 
Een bundel aspergeverzen (ISBN 978-90-9021783-3) is on-
line te koop bij de uitgever. 
(Prijs € 5,95) www.trendletter.nl of per email: 
marco@trendletter.nl

A s p e r g e - e e d
In Noord-Italië, bij het Lago Maggiore,
in het allereerste ochtendgloren,
steken twee kopjes uit een zanderig bed
- nog niemand heeft een voetstap gezet -
en die kopjes die glimmen: amore, amore ! 

A s p e r g e - d a t e
Twee rasasperges in Zevenaar,
werden in ’t bed verliefd op elkaar.
Dus op zekere nacht wilden ze hèt doen
- de ene was wit, de andere groen - 
en dat bleek totaal onverenigbaar

B a r s t
Voorjaarsontwaken,
onhoorbaar maakt de aarde 
een barst in de dag

Marco van de Plasse
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De stad Hereford in het 
zuidwesten van Engeland 
is de bakermat van dit 
unieke ras. 
De Hereford wordt al in 
1600 beschreven en vanaf 
1846 ook in een stam-
boek. In de laatste 150 jaar 
is het Hereford rund uit-
gegroeid tot het meeste 
voorkomende vleesras ter 
wereld en is dan ook op 
ieder continent te vinden.

Hereford is een runderras 
dat goed bestand is tegen 
alle nukken van het kli-
maat, hierdoor kunnen ze 
het hele jaar buiten lopen. 
Dit duurzame karakter 
maakt een stal overbodig 
en zorgt ervoor dat Here-
ford runderen uiterst ge-
schikt zijn om natuurge-
bieden te begrazen.  Ook 
de goede vruchtbaar-
heid en het gemakkelijke 
afkalven maken deze run-
deren tot echte natuurdie-
ren, waar andere rassen in 
de vrije natuur nog eens 
wild en agressief kunnen 
zijn kenmerkt het Here-
ford rund zich door zijn 
zachtaardige en rustige 
karakter. 

HEREFORDS Bij de fok stellen wij ons ten 
doel de kenmerken van het 
Hereford rund in stand te 
houden: 
een sober   zelf redzaam dier 
met  goede moedereigen-
schappen en een rustig karak-
ter. Verder is belangrijk dat er 
voldoende, zeker niet overda-
dig, vlees aanzit, goed been-
werk heeft en tekening volgens 
het stamboek met de witte 
streep. Alle runderen zijn ge-
hoornd. 
Een rund dat dus goed past in 
het Nederlandse landschap en 
zeker in het Limburgse land-
schap.

Onze koeien grazen zowel in 
Limburg als de Duitse Eifel. 
In de Eifel hebben we 200Ha 
kruidenrijk grasland ter be-
schikking. Met de ruigere gras-
soorten die vooral voorkomen 
in uitgestrekte natuurgebieden 
bouwen ze in de zomer vol-
doende conditie op.
In de wintermaanden hebben 
ze dan genoeg aan stro-achtige 
grassoorten. Dit gevarieerde 
dieet komt ook de natuurge-
bieden op alle facetten ten 
goede.

Onze koeien worden, als ze niet 
in de wei lopen, gehuisvest in 
een Roundhouse. Dit  innova-
tieve stalconcept is een ware 
beleving. Door de openheid 
is het alsof de koeien buiten 
staan.

Zowel binnen ons bedrijf 
Natuur Beheer Limburg als in 
onze winkel is dat de drijfveer:
Het beheren van natuurge-
bieden en extensieve gras-
landen met de inzet van Here-
ford runderen. Het opstellen 
van een educatief programma 
over agrarische natuurge-
bieden met de Hereford koe in 
de hoofdrol. Het laten zien hoe 
een gezond en smakelijk stuk 
vlees hoort te zijn, maar het he-
laas vaak niet meer is. Laat onze 
slager in de winkel in Kessel 
u overtuigen van ons heerlijk 
vlees. Een eerlijk stuk vlees!! 

Vlees met smaak dat is ons motto!

23



De Hereford runderen hebben 
veel meer te bieden dan het 
bekende stukje biefstuk.
Laat u verrassen en uitdagen 
tot het bereiden van het   “ver-
geten vlees” of bijvoorbeeld 
een heerlijk stooflapje. Wij zijn 
al lang overtuigd en het is onze 
uitdaging om u ook te overtui-
gen!

De afrijping na het slachten.
Het vlees blijft minimaal 3 
weken rijpen aan het bot in 
de koelcel, een methode die 
vroeger veel werd toegepast 
maar om economische redenen 
in de vergetelheid geraakt is.
Wij passen de rijping weer toe 
en daar zijn we trots op!

Het vlees staat bekend door 
haar ongekende malsheid. Dit 
is te verklaren door het feit dat 
het vlees is gemarmerd. Dit zijn 
kleine vetadertjes die door het 
vlees lopen en zorgen voor een 
ongekende malsheid en smaak.
Wist u dat deze vetadertjes 
smelten tijdens het bakken of 
grillen? Hierdoor is er nauwe-
lijks tot geen vet nodig bij de 
bereiding!

Vlees is zowel vers als diepge-
vroren te verkrijgen. Ons advies 
is,   als u het vlees thuis wilt in-
vriezen om bij ons reeds inge-
vroren vlees te kopen. Door de 
shock methode van invriezen 
blijft smaak en textuur beter 
behouden dan bij invriezen in
een kleine vriezer.

Donk 1a 
5995 PL Kessel (Lb)
077 4629325 

Winkel
Openingstijden:
vrijdag        10:00 - 18:00 uur
zaterdag     08:30 - 13:00 uur
andere dagen alleen op afspraak
 
 

Een nieuwe uitdaging
Voor het eerst en met het vooruitzicht op het aspergeseizoen hebben we een Beef-
ham ontwikkeld. Een heerlijke gekookte ham van het Hereford rund. De ham wordt 
gemaakt van een mooi stuk van de bovenbil. Nauwkeurig wordt de ham, door onze 
slagers, licht gepekeld, dus niet te veel want zo blijft de echte smaak van het vlees 
bewaard. Het roken gebeurt zorgvuldig en zeker niet teveel zodat er een subtiele 
zilte rooksmaak ontstaat en de echte vleessmaak behouden blijft. Daarna  worden de 
hammen gekookt en zijn ze klaar om van te genieten.  De chefs zijn er enthousiast 
over en werken graag met een mooie, sappige en magere runderham. Zeker in de 
combinatie met asperges.

Een Beefham met smaak !
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B R I E N E N
A A N  D E  M A A S

Grotestraat 11
5855 AK Well
0478 501 967

www.renebrienen.nl

De Brabantse chefkok René Brienen is opgegroeid tussen 
de aspergevelden en vindt dan ook nog steeds dat de Hol-
landse asperges de mooiste en zeker de lekkerste zijn. De 
mooie, rechte en hagel witte asperge zo van het land naar 
de keuken om dan met veel passie  verwerkt te worden in 
smakelijke gerechten. Hier van onze eigen gronden komen 
de meest malse asperges met een pure smaak. Ik hoor René 
al roepen: ”smerig lekker!”

René houdt van eerlijke, smaakvolle, seizoen- en streekpro-
ducten.  De asperge is, bij uitstek, daar een prachtig voor-
beeld van.  In zijn loopbaan als topkok heeft hij de asperge 
steeds meer leren waarderen hij is deze gaan koesteren. Zo 
kan hij u, als gast van restaurant Brienen aan de Maas, laten 
genieten van prachtige gerechten met sublieme smaken die 
de asperge zeker tot zijn recht laten komen.
In 2010 werd Restaurant Brienen aan de Maas uitgeroepen 
tot het asperge restaurant van het jaar. Dat gebeurt niet zo 
maar daar moet je enthousiast voor zijn en uitblinken in de 
bereiding van asperges en dat doet Brienen. In 2013 bleef 
Brienen niet onopgemerkt en kwam hij bij De Wereld Draait 
Door om zijn hooikist-ham met asperges live te bereiden en 
te laten proeven.  De ham in een hooikist laten garen is een 
tijdrovende techniek maar zekere de moeite waard en het 
resultaat op je bord is ongekend smaakvol.  René stoomt de 
asperge graag vacuüm  zonder toegevoegd vocht, zo gaat er 

niets verloren van mi-
neralen en vitaminen.  
De asperge houdt zo 
een bijzonder bite en 
blijft zeer smaakvol.  
Natuurlijk is hij creatief 
en een gebakken as-
perge met een stuk  witvis en een plak ganzenlever zijn niet 
te versmaden.  De asperge komt in verschillende creaties 
terug in de gerechten waar u bij Brienen van kunt genieten 
en gaat hij de asperges grillen dan gebeurt dit zeker met 
houtskool op een Big Green Egg. Een grill, steenoven die met 
houtskool gestookt wordt. De dome (koepel) die over de grill 
komt zorgt er voor dat de warmte goed verdeeld wordt en 
de temperatuur precies te regelen is. De geuren van houts-
kool en René gebruikt daar ook nog Maasduinenhooi bij, 
geven een bijzonder smakelijk aroma aan de asperge. Buiten 
op het terras ontstaat een kooktheater, een beleving die hij 
graag deelt met zijn gasten. 

Voor dit seizoen heeft hij iets nieuws een prachtig stuk Here-
ford, een prachtige runderham van in Nederland gefokte 
runderen. Prachtig gerijpt rundvlees dat bewerkt wordt als 
een ham, ligt gepekeld, eventjes gerookt en dan gekookt. 
Samen met een paar asperges is dat een culinaire ervaring 
en smerig lekker !

Zijn liefde voor de asperge en zijn passie 
in de keuken zijn een omweg zeker waard. 
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175 JAAR JOS POELL!
Het is feest en dat vieren we graag samen met jou!
Al ruim 7 generaties bedenkt en bakt Jos Poell de meest
heerlijke producten. Geschikt als onderdeel van een 
amuse, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.

“Jouw gerecht op onze Jos Poell pastei verpakking?”

Bedenk een inspirerend recept met Jos Poell pastei. Stuur je creatie  
in per post, via facebook of naar info@jos-poell.com. Onze vakjury,  
bestaande uit Jan Marrees, SVH meesterkok en eigenaar van restaurant 
Bretelli bekroond met 1 Michelinster, Soenil Bahadoer, topchef van het 
2-sterren restaurant De Lindehof en Thamara Winters, lady chef en schrijf-
ster van het kookboek “Stiletto’s in de keuken”, zullen alle inzendingen 
beoordelen. Je kunt je recept insturen tot en met 16 Augustus 2015.  
De winnaar krijgt na de beoordeling persoonlijk bericht.

A

L  1 7 5  J A A R  I N S P I R A T I E 

Jos Poell Suikerschelpen en Roomboter zandbodems. 
Heerlijk om te vullen met verse aardbeien, afgetopt  
met een toef slagroom. Lekker bij een high tea,  
om te versieren tijdens een kinderfeestje, als dessert  
of bij de koffie.

NIEUW!

15115_poell_advertentie.indd   1 20-03-15   08:36
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Slagerij Jansen den Drêjer is al sinds 1884 de ambachtelij-
ke slager van Boxmeer. Frans Jansen is de slager die am-
bachtelijk verwerkt vlees van de hoogste kwaliteit levert. 
Hoge kwaliteit en streekgebonden gaan bij Jansen samen. 
Elke maand gaat Frans Jansen letterlijk de boer op. Hij gaat 
naar Johan Roos in Veulen om zelf bij deze fokker zijn rund-
vee uit te zoeken. 
Al weer vele jaren is Johan de leverancier van het smakelij-
ke rundvlees bij Jansen den Drêjer in Boxmeer. Een rundvee 
fokker met slagers ervaring, dat moet eerlijk en mooi vlees 
geven. Johan Roos fokt met het Verbeterd Roodbont Ras, de 
enige echte Nederlandse koe. De runderen worden gevoerd 
met gras, granen, maïs en aardappels allemaal producten 
van eigen bodem. Het rundvlees van Roos is dus een echt 
streekproduct. 
Koe nummer 9119 staat in de afmest, lekker binnen in vers 
stro en op tijd gevoerd. Deze koe heeft Jansen dan ook uit-
gezocht om zijn hoge kwaliteit van vlees dit met het kenners 
oog van de fokker en de slager. De koe is zo’n 4 jaar oud en is 
“rijp”. Drie zomers lang heeft de koe buiten in de weide en in 
de rand van de bossen geleefd. Volgens kenners heeft dat in-
vloed op de kwaliteit, het � jne en de malsheid van het vlees.  
Die hoge kwaliteit daar wil Frans Jansen mee werken en de 
vele smakelijke vleesproducten in eigen slagerij maken.  

Varkens met een staart en 
een plezierig leven.

Terug naar het ultieme varkensvlees met kwaliteit en res-
pect voor de natuur. Slagerij Jansen den Drêjer in Boxmeer 
is de slager die de gekookte, gerookte en schouderhammen 
van dit varkensvlees met respect en vakkennis verwerkt.   De 
hammen worden nog steeds volgens grootvaders receptuur 
voorbewerkt. Daardoor ontstaan heerlijke gekookte ham-
men met een losse structuur. Speciaal voor u als consument 
snijden ze bij Jansen de ham in dunne plakken en verpak-
ken die vacuüm zodat u die in heet water kunt verwarmen 
zonder dat deze uitdroogt en zo gaat er niets van de smaak 
verloren. 
Sinds kort worden door slagerij Jansen den Drêjer niet al-

leen de hammen maar ook alle andere delen van dit  var-
kensvlees verwerkt. Dat wordt dan een smaakvoller stukje 
varkensvlees. Het zijn de varkens uit de Ardennen van de 
varkenshouderijen die de varkens ruimte geven. Varkens 
van de hoeve lopen vrij rond in de natuur.  De varkens eten 
gras en in de buitentrog  vinden ze nog eens honderd pro-
cent vegetarische voeding. Deze voeding en een langzame 
groei zorgen voor meer roziger vlees, een vastere structuur, 
weinig tot geen geur en een langere houdbaarheid. 

100% Nederlands Concept
Het Gildehoen concept is een nieuwe manier van kippen 
houden in Nederland, om zo voor u een duurzamer stukje 
kip voor een betaalbare prijs te kunnen realiseren. 
De Gildehoen kippen zijn van het langzaam groeiend ras: de 
Hubbard. Dit ras is een kruising van een bruine hen en een 
witte haan en hebben sterke genen. Door de kippen meer 
tijd en leefruimte te geven om op te groeien, zijn ze minder 
gevoelig voor gezondheidsproblemen. De kippen krijgen 
100 procent plantaardig voer, dat voor minimaal 70 procent 
uit granen bestaat. Tijdens de controle-rondes wordt er ex-
tra graan gestrooid om het scharrelen te stimuleren.
 

Die echte, typische kipsmaak
Het natuurlijke ritme waarin de kippen opgroeien, het plant-
aardige voedsel dat ze krijgen en het langzaamgroeiend ras 
maakt dat de Gildehoen kip naar echte kip smaakt.

Om het u gemakkelijk te maken, heeft slagerij Jansen den 
Drêjer dit jaar ook asperges deze worden dagelijks vers 
geleverd door Goossens asperges uit Cuijk/ Overloon. In-
dien gewenst, zijn ze voor u geschild.

Steenstraat  72  
5831 JH Boxmeer  
0485 57 17 14  
dendrejer@hetnet.nl

DAG VERSE
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Laat je verwennen 
met eerlijk vlees!
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Onze zoon Max werkt bij Quay Restaurant in Sydney, Australië en dus 
zijn we benieuwd hoe ze daar van de asperge genieten. Het asperge-
seizoen is aan de andere kant van de wereld net als bij ons in de lente 
maar die begint daar in september. Het aspergeseizoen duurt daar 
wel tot maart. De grootste en meeste aspergeteelt vind je in de staat 
Victoria (zuid-oost) waar ruim 60% van de consumptie in de regionale 
markt verkocht wordt. De ander 40% wordt als conserven, mondiaal 
verkocht met een reputatie van “100% clean, green and safe”

Gezondheid
Asperges passen in elk dieet; ze zijn laag in kilojoules, hebben geen 
vet of cholesterol en hebben veel vezels. Je kunt er zelfs mee afvallen. 
Asperges hebben een briljante reeks aan bio-actieve componenten 
als antioxidanten, beta-caroteen en vitaminen B/C. Asperges komen 
onze gezondheid ten goede tot op hoge leeftijd.

Maar nu enkele recepten zodat je jezelf met vrienden en familie kunt 
trakteren op die heerlijke asperges. Nederlandse asperges met een 
recept uit Australië.

De lente is er en dus ook de asperge! 
Sta op, ga erop uit en geniet van die heerlijke asperge. 
Wij van Aspergemagazine genieten er elk jaar weer 
van en zoeken dan ook steeds naar nieuwe of andere 
recepten. 
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Asperge/bacon taartje.
Wakker worden met de geur van gebakken bacon en eieren geeft je een “boost “voor de dag; 
een feest tijdens het weekend ontbijt. Pak een mu�  n en snij de top eraf, hol deze uit en vul 
de mu�  n met bacon, ei en stukjes asperge. Bak het geheel opnieuw in een matig warme over 
tot het ei gaar is. Leg de top weer op de gevulde mu�  ns zodat die ook warm wordt en serveer 
direct. Maak er maar te veel want koud smaken deze pareltjes ook prima.

Asperges, zalm en groenthee noedels.
 
Als het weer zomers warm wordt, is er niets lekkerder als een frisse salade. Kook noedels in groene thee en breng die 
op smaak (als ze afgegoten en afgekoeld zijn) met chili, limoen en wat verse munt dat is pittig en verfrissend. Schep 
er de stukken asperge en de zalmsnippers door.  Zo heb je een heerlijk salade bij lunch of picknick.

Wijntip:

Pinot Gris 2013 -  Paul Schneider
Paul Schneider is een familiebedrijf gevestigd in Eguisheim. Ze beschikken over 14 hectare aan wijngaarden waar 
ze op duurzame wijze werken. Ze maken toonaangevende kwaliteitswijnen waaronder deze droge Pinot Gris. 
Lekker vol van smaak met aroma’s van tropisch fruit en kruidkoek, maar ook voldoende frisheid door de 
prachtige zuren. Heerlijk om van te genieten bij het Asperge bacon taartje. 

Wijntip:

Muscat lieu-dit Steinacker BIO 2012 - René Joggerst
Deze biologische Muscat van René Joggerst uit de Elzas verschilt met de zoete Muscat wijnen uit Zuid-
Frankrijk door haar droge karakter. Maar wel met het kenmerkende aromatische karakter van rijpe druiven, 
bloemen en een  vleugje mint. De smaak is zacht, droog en met een licht kruidige afdronk. Wordt in de Elzas 
vaak samen met verschillende Asperge-gerechten geschonken.
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Asperge smoothie
Neem 400 gram asperges, een halve wortel, een geschilde banaan, 
tien aardbeien en snij alles in stukken. Doe dit in een blender en voeg 
nog een sinaasappel in partjes toe. Het geheel aanlengen met water 
tot een mooie drinkbare vloeistof ontstaat. “een onverwachte smaak 
zeg, die rauwe asperges !”
100 Groene Smoothies, ISBN 978-90-79383-00-9

Alsacer wijnen
Onze wijnen zijn afkomstig uit Haut-Rihn het zuidelijke deel van de Elzas. Dit deel van de Elzas is zeer 
geschikt voor wijnbouw, met veel verschillend bodems met een bijzondere samenstelling. Tevens 
zorgt de ligging aan de voet van de Vogezen voor een microklimaat met veel zonuren en weinig 
neerslag. De Elzasser wijnhuizen waar wij mee samenwerken hebben het gehele proces van druif tot 
de wijn in eigen beheer. Kwaliteit staat voorop, niet voor niets ontvangen onze wijnen regelmatig 
zeer hoge beoordelingen in Perswijn, De Grote Hamersma, Guide Hachette en Gault&Millau. 
www.domainealsace.nl

Fields of Gold
Het servies is van hoogwaardige kwaliteit porselein, waarbij de decoratie onder de gla-
zuurlaag is aangebracht. Hierdoor is het servies vaatwas- en magnetron bestendig en 
zeer duurzaam. Door de gestileerde vormgeving is dit servies zowel klassiek als modern 
of in een landelijke stijl te gebruiken. Vanwege de subtiele verwijzing naar de asperge 
past het servies ook na het aspergeseizoen prachtig op een mooi gedekte tafel. 
www.� eldsofgold-servies.nl

Asperges
De Voorjaarsgroente bij uitstek is natuurlijk de asperge. Ieder jaar weer kij-
ken veel mensen reikhalzend uit naar het ‘’witte goud’’. Dankzij zijn betover-
end, � jne smaak is de asperge al duizenden jaren geliefd - bij Egyptische 
farao’s en Romeinse keizers net zo goed als bij de moderne levensgenieters. 
Asperges bevat 80 verrukkelijke, veelzijdige recepten die de asperge van zijn 
lekkerste kant laten zien. Een boek om veel uit te koken!
Asperges, ISBN 90-76218-63-3
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Wijntip:

Riesling Les Petit Callioux 
BIO 2012 - André Thomas 
Klein familiebedrijf uit Ammerschwihr bezitten slechts 6 hectare wijngaard verdeelt over 
zo’n 30 arealen. Werken volledig biologisch. De meeste van hun wijnen kenmerken zich door 
een droog, fruitig en loepzuiver karakter. Geniet bij deze heerlijke salade van deze raszuivere 
fruitige Riesling afkomstig van een kiezelbodem. Aroma’s van Grapefruit, appel, citrus, mooie 
mineraliteit en een lekker bittertje.

Asperge en kip salade.
Neem de gekookte asperges van gisteren en snij deze in stukjes. Vermeng de asperges met gepocheerde kippen-
blokjes in een grote schaal. Voor een romige volle smaak leg je er stukjes avocado op en bestrooi je alles met ruim 
waterkers. Dit geeft een lekkere peperige smaak. Nog wat geroosterde amandelsnippers er over voor het knap-
perige en maak het af met een frisse karnemelk dressing. Mix een � inke scheut karnemelk met wat mayonaise, 
citroensap, peper en � jngehakte bieslook en peterselie. Dat wordt een frisse voorjaarssalade.

Wrap met asperge en kip.
Een heerlijke manier om de lente mee te nemen naar het werk, school of voor een picknick.
Leg de beetgare en afgekoelde asperges op de wrap en leg daar de stukken kip op die je gisteren teveel 
gebakken hebt voor het warme eten. Verder kun je dit aanvullen met pesto, mayonaise, knapperige 
salade, stukjes paprika en ander lekkere dingen. Rol de wrap goed strak op en geniet ervan.

Wijntip:

Pinot Blanc Auxerrois BIO 2012 - René Joggerst 
René Joggerst opgericht uit Ribeauvillé en opgericht in 1730 beschikt over 7.5 hectare wijngaarden. 
Hebben alle chemische hulpmiddelen in zowel de kelder als op het land uitgesloten. Werken volledig 
biologisch volgens de strengste eisen. Dit resulteert in pure zuivere wijnen, waaronder deze Pinot Blanc. 
Een zachte verleidelijke droge wijn met de geur van bloesem en aroma’s van rijp fruit. Heerlijke combina-
tie met asperges maar ook bij kip, dus een top combinatie bij deze wrap. 
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Landgoed de Barendonk

Anders vergaderen in rust en comfort...
even weg uit de dagelijkse routine van 
uw bedrijf!

Wij bieden voor zakelijke bijeenkomsten de 
verhelderende rust, sfeervolle entourage 
én de benodigde vergaderfaciliteiten om 
het u tot een optimaal verblijf te maken.
De gemoedelijke, inspirerende en gastvrije 
sfeer draagt bij aan het succes van uw 
bijeenkomst. U zorgt voor de inhoud, wij 
voor de accommodatie!

Graag tot ziens, 
Liesbeth en Jan Hermanussen-Thijssen

De sfeer is ontspannen en gezellig.

u bent bij ons echt buiten, midden in de natuur.

Kijk voor meer informatie op: www.barendonk.nl/zakelijk

Millseweg 13, 5437 NB  Beers - 0485 31 64 36
www.barendonk.nl

Ko�  ehuus Ons Moe is gelegen 
in het hart van het brabantse 
dorp Oploo. Oploo is een 
karakteristiek dorp van de Ge-
meente Sint Anthonis en heeft 
mooie bezienswaardigheden 
zoals een watermolen en een windmolen. Diverse wan-
del- en � etsroutes lopen door en langs het dorp. In ko�  e-
huus Ons Moe kun je genieten van een heerlijk bakje 
ko�  e in diverse smaken.  Vanaf de buitenzijde lijkt het 
een normaal ko�  ehuus, maar eenmaal binnen, beland je 
in een ruimte die 50 jaar terug gaat in de tijd. Daar kent 
gezelligheid geen tijd zoals vroeger. Gezellige locatie voor 
familie-dagen, feesten en partijen.
Welkom bij Ons Moe !

Grotestraat 10a - 5841 AB Oploo - 06 12 88 11 22
Open: 10.00 – 20.00 uur. Na 20.00 uur op reservering.
Woensdag gesloten   www.ko�  ehuus-onsmoe.nl

Gerookt en gebraden herten kotelet, jus met Pedro Ximenes, mousseline van aardap-
pel en vacherin mont do’r , gebakken paddenstoelen en groene asperges

De herten koteletten marineren met gehakte thijm kno� ook en zwarte peper.
Deze gaan we braden en roken op de Big Green Egg of ander houtskool barbecue.
De kerntemperatuur mag 50 graden worden. Dan is het vlees nog rosé.
Houdt het vlees warm en laat het rusten. ( 10 min.) 

De groene asperges allemaal op de zelfde lengte snijden en schillen van af het midden 
naar beneden.
Water aan de kook brengen en de asperges kort blancheren en koud spoelen.
Deze stoven we in roomboter warm bij het maken van het gerecht.

De paddenstoelen schoonmaken, de steeltjes deels verwijderen en in stukken snijden.
Snipper een grote sjalot, twee tenen kno� ook en plukeen paar takjes thijm. 
De paddenstoelen bakken we op het laatste moment met de sjalot thijm en kno� ook. 
Op smaak brengen met zout en peper.

De jus:
- parures (afsnijdsels) hert   - 2 dl pedro ximenes sherry
- thijm     - 2 blaadjes laurier
- 12 peperkorrels    - ½ bol kno� ook
- 3 eetlp tomaten puree   - 5 jenever bessen
- 5 kruidnagels    - 1,5 liter wild bouillon
- boeket (3 uien, 1 wortel, 1 prei, 2 stengels bleekselderij)

Bereiding: Hert parures en boeket aanfruiten. Dan de kruiden en tomaten puree toe-
voegen en afblussen met sherry en bouillon. Laat alles 2 uurtje zachtjes doorkoken 
dan de saus zeven en eventueel reduceren. (inkoken)

Voor de puree zijn nodig; 
1,5 kilo aardappel, 1 vacherin mont do’r, melk, peper, zout en nootmuskaat.
Kook en pureer de aardappelen. Voeg dan de vacherin mont do’r toe (zonder schil) 
en maak een mooie smeuige dikte met wat 
melk. Nog op smaak brengen met peper zout 
en nootmuskaat.
Voor de opmaak bord zie foto en smakelijk 
eten.

Hert van de barbecue met groene asperges
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De mooiste, de witste,
de lekkerste:
Cumulus asperges
Bijzondere aspergerassen voor
teler, handel, verwerker en consument.

Bejo Zaden   Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen   T + 31 (0) 226 - 39 61 62   E info@bejo.com

1393 Asperge A4.indd   1 08-01-15   10:13
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Proef de Lente in museum De Locht
Aspergerie op zondag 26 april

Onder het motto “Laat u verrassen” kunnen bezoekers 
proeven, kijken, ruiken en � uisteren over  het witte goud. 
Omlijst door passende muziek zijn er die dag een groot 
aantal activiteiten rond de Koningin van de groente. Zo is 
er een culinair preuvenement met aantrekkelijk geprijsde 
aspergegerechten van topkoks en een gratis proeverij van 
aspergevelouté. Ook de speciale Locht aspergevlaai is een 
niet te versmaden lekkernij.

Het wijnmakersgilde Dionysos en Confrérie d’Asperge 
laten u passende wijnen en bijzondere drankjes proeven.  
Aspergekweker Camps demonstreert het wassen, sor-
teren en veilingklaar maken van het witte goud. 
Bezoekers, die zelf een keer asperges willen steken, kun-
nen dat doen onder deskundige begeleiding. Uiteraard 
kunt u ook dagverse asperges kopen via de originele vei-
lingklok.

De kids kunnen zich uitstekend vermaken met museum-
speurtocht, oude spellen, miniatuurkermis en brood bak-
ken.

Dit jaar is er speciale aandacht voor asperge in de schil-
derkunst. Recepten zijn volop gratis verkrijgbaar.
Museum de Locht is deze dag open 
van 11.00 tot 17.00 uur 
en de demonstraties beginnen om 13.00 uur. 
Gratis parkeren.

Adres: Broekhuizerdijk 16D, 5962 NM Melderslo
A 73 Venlo – Nijmegen v.v. afslag 11, richting Melderslo
Tel: 077 – 398 7320     www.museumdelocht.nl

Als de koekoek roept, komt de asperge!

Theo en Karin van Welie van der Hagen zijn beiden opge-
groeid  op een fruitbedrijf. Theo in het Land van Maas en 
Waal en Karin in Stevensbeek. De liefde voor het fruit heeft 
Theo niet los kunnen laten. Vanaf 1987 zijn de plannen ge-
groeid om een eigen fruitbedrijf te starten. In 1989 zijn de 
eerste bomen gepoot en in 1990 is de huisverkoop van ap-
pels en peren gestart. De winkel was toen alleen op vrij-
dag en zaterdag open. In de loop van de jaren is het bedrijf 
doorgegroeid tot wat het nu is. En……. , kwaliteit staat 
voorop!
Naast het teeltbedrijf van appels en peren,is er een koel-
huis voor die appels en peren gebouwd zo groot dat ze u 
het hele jaar door van appels en peren kunnen voorzien. Ze 
koelen er ook fruit voor collega telers. 

In de groenten- en fruitwinkel verkopen Theo en Karin de 
zelf geteelde product en aangekochte producten van de 
regionale telers. Asperges en aardbeien zijn hier net zo vers 
als bij de teler zelf.  Ze blijven gaan voor verse kwaliteitspro-
ducten. 
Voor informatie en de wekelijkse aanbiedingen kunt u ons 
volgen op Facebook. 
Boerderijwinkel open op: dinsdag t/m vrijdag van 9.00-
17.30 en zaterdag van 8.30-15.00

Groente, fruit en koelbedrijf Van Welie 
Stevensbeekseweg 9
5844 AB Stevensbeek
0485 381 394
www.vanwelie.eu
info@vanwelie.eu

Het hele jaar rond lekkere appels en 
smakelijke peren van eigen grond.



www.teboza.com

De kans is groot 
dat u dit seizoen 

asperges 
van Teboza eet!

Dé leverancier 
van Limburgs Goud, 
zowel geschild als 

ongeschild.

Houtstraat 49-51
6511 JL Nijmegen

024 360 53 81

www.zusenzokeukengerei.nl

Flavour foam making kit;
Maak een schuim met soja lecithine, een natuurlijke 
emulgator gewonnen uit sojabonen die de unieke 
eigenschap van het stabiliseren van schuim heeft.

Flavour  pearl making kit;
Vorm smaak parels met agar-agar, natuurlijke algen 
geleermiddel dat vaak wordt gebruikt als een plant-
aardig substituut voor dierlijke gelatine

Avant-garde spaghetti making kit;
Maak gel spaghetti met agar-agar, natuurlijke algen 
geleermiddel dat vaak wordt gebruikt als een plant-
aardig substituut voor dierlijke gelatine.
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Paling is al eeuwen een van de meest gewaardeerde 
Nederlandse culinaire specialiteiten en dat weten ze bij 
Bardoel. 
Palingkwekerij Bardoel is een Brabantse palingkwekerij 
met een ambachtelijke rokerij en verkoop aan huis. De 
familie streeft er naar om duurzaam paling te kweken om 
zo een eerlijk kwaliteitsproduct op de markt te brengen, 
een puur product zonder kunstmatige toevoegingen.
De paling wordt ambachtelijk gerookt om de optimale 
smaak, textuur en gaarheid te krijgen.  De vis wordt  op 
spiesen geregen en in de rookoven gehangen.  Boven een 
rookvuur van beukenhout wordt de paling gaar gerookt 
tot een smakelijk, heerlijk geurend, goudbruin product.
Laat u verwennen met deze prachtige paling producten.
Zowel vers als gerookt.

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

P a l i n g k w e k e r i j / r o k e r i j  

Bardoel

P a l i n g k w e k e r i j / r o k e r i j  

ardoel bijties
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Eerlijk en echt eten
Restaurant Bijties geeft dat echte brasseriegevoel; mak-
kelijk en zeker niet overdreven.  De gerechten staan in 
het teken van de producten zonder onnodige poespas 
en smaakexplosies. Thijs kookt met volledig respect voor 
het product zelf. Hij kookt vanaf de basis al met verse pro-
ducten en dat proeft u.  

Een streekproduct, seizoengebonden als de asperge 
wordt hier met grote zorg verwerkt tot heerlijke gerech-
ten. 
Zoals: gegrilde asperges met gerookte paling en rodebiet 
scheuten voor de aardse smaken als voorgerecht.  Een 
asperge/paling lollie met wakame salade voor een oos-
ters tintje en een klassieker als “Paling in het groen” met 
asperges en frieten op Vlaamse wijze.  Natuurlijk wordt 
de traditionele asperge met ham en ei niet vergeten. Thijs 
doet daar nog een klontje echte boter op en een snu� e 
nootmuskaat.

Op vrijdag en zaterdag eet u onbeperkt à la carte voor 
een vast bedrag. 

Openingstijden:
woensdag t/m zondag 
vanaf 17.00 uur.
In overleg zijn we op
andere tijden geopend.

Bij Ties
Kerkplein 5

5446 AX  Wanroij
0485 47 10 67
info@bijties.nl
www.bijties.nl

Palingkwekerij Bardoel
Noordstraat 23
5446 XC Wanroij
0485-453855
06-53261806
mariusbardoel@gmail.com
www.palingkwekerijbardoel.nl

Culinaire specialiteit
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In het Brabantse dorpje Gassel vindt 
u Luxetuintafels.nl. Landelijk gelegen 
in het buitengebied tussen Grave en 
Beers vindt u een prachtig bedrijf met 
een uniek assortiment buitenmeube-
len.

U   vindt bij ons:
•	 Hardsteen tafels
•	 Granieten en Marmeren tafels
•	 Betonnen tafels en banken
•	 Zinken tafels ook ronde tafels
•	 Hardhouten tafels uit eigen werk-

plaats

Alle tafelbladen en onderstellen zijn 
te combineren, zo kunt u zelf een tafel 
samen stellen.
Voor een moderne uitstraling kiest u 
voor een RVS tafel met mooi Granieten 
blad.
Voor een klassieke look kunt u kiezen 
tussen de vele smeedijzeren onder-
stellen.
Alle afmetingen en prijzen vindt u op 
onze website www.luxetuintafels.nl.
We zijn 6 dagen per week geopend.

Graag tot ziens!
Team Luxetuintafels.nl

Wij zijn onderdeel van Hoveniers cen-
trum de Turnhout, alles voor uw tuin-
beleving!

Dinsdag 19 mei 

bent u van harte 

welkom in de tuin 

van de smaak 

voor de presenta-

tie van Ardworks 

unieke elementen.
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Niëns Horeca

Baarlosestraat 4

5993 AW Maasbree 

077 465 2219

info@nienshoreca.nl

www.nienshoreca.nl 

Hotel-Restaurant Riche, Boxmeer
0485 578 222 - www.riche.nl

Château de Raay, Baarlo
077 321 4000 - www.sandton.eu/baarlo

Restaurant Carte Blanche, Boxmeer
0485 372 698 - www.carteblacheboxmeer.nl

Restaurant Bij Ties, Wanroij
0485 471 067 - www.bijties.nl

Restaurant La Casquette, Milsbeek
0485 542 400 - www.lacasquette.nl

Brasserie e� e Overloon, Overloon
0478 640 306 - www.e� e-overloon.nl

Restaurant de Heeren van Overloon, Overloon
0478 642 227 - www.heerenoverloon.nl

Bolenius Restaurant, Amsterdam
020 404 44  11 - www.bolenius-restaurant.nl

Restaurant Brienen aan de Maas, Well (L)
0478 501 967 - www.restaurantbrienenaandemaas.nl

Hoeve de Boogaard, Geijsteren
0478 539 070 - www.hoevedeboogaard.nl

Lekker aan tafel bij:

Aspergekoningin 2015
Sharon Martens

DAG VERSE

AANVOER
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Adieu Asperges 2014

Adieu Asperges 28 juni 2015
info www.brienenaandemaas.nl



vrijdag  22 mei en 29 mei 2015 worden in de 
keuken van  het Aspergemagazine een vijftal 
gerechten gekookt.  Ontvangst om 15.00 uur 
in de keuken, gevolgd door een bezoek aan 
de aspergeteler waarna we samen koken en 
genieten van het diner. We ontvangen tot 14 
personen en de kosten zijn € 67,50 p.p. 
Meld je aan via: info@ferryvloet.nl

Culinaire ontmoetingen
De eettafel en de keuken zijn altijd het middelpunt geweest 
in ons gezin en nog altijd komen we samen voor een goede 
maaltijd die we dan ook meestal samen koken. Twee van 
onze zoons, Max en Koen, zijn dan ook professionele koks 
geworden en de derde zoon Ron (elektro en brandmelding) 
staat dan ook graag met zijn broers in de keuken.

Max en Koen hebben beiden hun opleidingen en ervaringen 
opgedaan in verschillende toprestaurants. Restaurants 
die bekroond zijn met een of meer sterren door Michelin. 
Momenteel werkt Max bij Peter Gilmore, Restaurant Quay 
in Sidney, Australië. Een van de toprestaurants van Australië 
en staat vermeld in de top 50 van de wereld. Koen werkt als 

kok bij Edwin Kats, de chef-kok van restaurant Noble in Den 
Bosch . Beiden zijn altijd met koken bezig, ook als ze thuis 
komen, wordt er volop over het koksvak gesproken. Verse 
producten, seizoen gebonden en het liefst uit de regio bij 
kleine telers en producenten gehaald. Daar kun je mooie 
en smakelijke gerechten mee maken. Dat is hun passie en 
ook zeker de onze.

Zelf doen we dat ook, koken met regionale producten van 
het seizoen. Altijd zijn we op zoek naar een mooi en eerlijk 
product uit de buurt. Niets is dan ook mooier om met 
vrienden een smakelijke maaltijd te koken en er daarna van 
te genieten of dit nu eenvoudig en goed is of tot culinaire 
hoogte gaat, het blijft mooi en gezellig.

Deze passie willen we graag delen. 
Met twee vriendengroepen delen we deze passie al, maar 
bij een groep zijn er nog plaatsen vrij. Heb je belangstelling 
en houd je van koken en lekker eten, neem dan contact met 
ons op voor verder overleg.  Ben je met een groep vrienden 
en wil je ‘n keer koken, bel voor meer informatie.

Met culinaire groet, Elly en Ferry Vloet
Beerseweg 27, 5451 NR  Mill
0485 45 29 43
www.ferryvloet.nl/culinair
info@ferryvloet.nl

Koken    eten met
Elly en Ferry Vloet&

cultuur genieten
Aspergemagzine

&
Asperge kookworkshop
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Wie doet dat nog of wordt het weer 
meer gedaan. Volgens mij is het een 
relatief goedkope vorm van voed-
sel bewaren en het lijkt me ook een 
goede en smakelijke manier van be-
waren. Wecken is eind 1800 in Frank-
rijk ontstaan. Een Franse legerkok had 
ontdekt dat hij voedsel in glas kon be-
waren door het te steriliseren en zo kon 
het Franse leger als eerste voldoende 
voedsel meenemen in de strijd.

Wij zijn voor het wecken naar Kessel-
Eik gereden naar Annie en Wiel Teeu-
wen. Jaren hebben ze zelf de teelt van 
asperges gehad maar de zoon, Wiljon 
heeft het overgenomen en levert nu 
wel de asperges die Annie dan weer 
weckt. Annie en Wiel zijn altijd in de 
tuinbouw actief geweest en doen het 
volgens ze zeggen wat rustiger aan. 
Wij zijn daar niet van overtuigd als je 
ziet dat ze een Bed&Breakfast (‘t Oude 
Nest) runnen, een grote tuin hebben, 
die Wiel op en top bijhoudt. Ze hebben 
zelfs een heus museum waar je een 
hele grote verzameling poppen vindt, 
oude schoolspullen met een ingericht 
les lokaaltje  en heel veel dingen van 
DAF. Maar het liefst vertelt Annie over 
de oude gebruiken en spullen die ze 

daar heeft. Elk servies of gebruiksvoor-
werp heeft zijn eigen verhaal. Zo ook 
de weckfles maar daarvoor zijn we dan 
weer naar de keuken gegaan. Onder 
het genot van een kop koffie begint 
Annie met het schillen van de asperges. 
Wel zes of zeven verschillende mesjes 

liggen op tafel er wordt gewisseld en 
gevoeld welke het fijnste schild. In een 
mum van tijd heeft ze met de hand een 
kistje leeg geschild. Dat wil ze dan ook 
zelf doen, niet machinaal maar met de 
hand want er mogen geen draadjes aan 
blijven zitten, dat eet niet lekker. Als 
de asperges geschild en gespoeld zijn 
komen de schone weckflessen voor de 
dag. Hier worden de asperges op maat 
gesneden en een voor een passend in 
de fles gedaan. De fles moet vol zitten. 

Voor ze afgesloten worden met een 
rubberring en deksel gaat er water en 
wat zout bij. 
Alles op gevoel en ervaring. Nu staan 
de flessen klaar om gesteriliseerd te 
worden. Twee uur in de weckketel,  la-
ten afkoelen, controleren en wegzetten 
voor de komende streekmarkt. Streek-
markten en aspergemarkten daar vind 
je Annie altijd blij en vol energie om je 
te overtuigen van het prachtige pro-
duct asperge, ook uit de weckfles. 

Annie blijft het een hobby noemen 
maar als de zoon zegt dat hij nog wat 
asperges “over” heeft dan laat Annie die 
komen en begint ze ijverig met weck-
ken. Alles 
wordt ge-
bruikt ook 
de stukken 
die overblij-
ven van het 
op maat 
snijden van 
de te weck-
en asper-
ges. 
Die stukken gaan ook in de weckfles en 
als het in de wintermaanden dan min-
der druk is wordt er heerlijke asperge-
soep van gemaakt. Die soep wordt dan 
weer op de verschillende aspergepre-
sentaties aangeboden om te proeven. 
Een romige traktatie, zelfs in de win-
termaanden. Volgens Annie bederven 
geweckte producten niet mits deze 
goed bewaard zijn. 
De laatste Kerst wilde de dochter toch 
wel asperges bij het diner en er was 
nog zo’n grote 3 liter pot. Uit nostalgie 
bewaard en dat de weck na 5 jaar nog 
super lekker was, werd toen bewezen. 
Nu wordt, in overleg en op advies van 
de keuringsdienst van waren, een 
houdbaarheid datum op de zelf ge-
drukte etiketten vermeld. Wel zo eerlijk 
en veilig. Annie gaat dan ook verant-
woord om met seizoen en producten. 

Wij hebben een pot meegenomen 
van het vorige seizoen en ze waren in-
derdaad eerlijk en heerlijk.
www.hetoudenest.nl

Wecken
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Wilsvoortweg 3 - 5464 TK Mariaheide
0413 36 41 76
06 181 499 80
www.dewitasperges.nl
info@dewitasperges.nl

Marc en Sandra de Wit telen al ruim 20 jaar asperges. Het 
bijzondere aan het bedrijf is de vroege teelt, waardoor er al 
begin maart asperges geoogst kunnen worden. In de win-
kel is alles te koop voor een complete asperge-maaltijd. De 
asperges van de Wit zijn al 3x in de prijzen gevallen bij de 
verkiezing van  “lekkerste asperges van Brabant”. En sinds 
2013 is hun winkel verkozen tot beste aspergewinkel van 
Brabant. Reden genoeg om eens een bezoekje te brengen 
aan  De Wit Asperges.

Op 2e pinksterdag, 25 mei, hebben we open dag van 11 tot 
17 uur. Met rondleidingen door het veld en uitleg over sor-
teren en schillen. Verder een wijnproeverij en bereidings-
tips van onze kok! Tijdens de open dag krijgt u een indruk 
van alle teelten en bijzonderheden over asperges. Dit jaar 
in het bijzonder: een expositie van oude en brocante asper-
geschalen: Sandra heeft de afgelopen jaren diverse mooie 
aspergeschalen verzameld; deze worden tentoongesteld 
tijdens deze open dag.  Graag tot ziens op 25 mei.

2e pinksterdag 
25 mei Open dag
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Vliegertsdijk 8 | 5985 PD Grashoek, Holland
Tel + 31(0)77 307 10 11 | Fax + 31(0)77 307 78 55

Mob. P: + 31 (0)6 53862453 | Mob. J:  31 (0)6 51262639
E-mail info@neessen.nl | www.neessen.nl

Uw succesvolle
aardbeien/aspergeteelt

start bij Neessen

Aardbeiplanten

Wachtbedplanten, trayplanten, A en A+ frigoplanten, verse planten 
en stekplanten. Ook SE en EE uitgangsmateriaal.

Sonata • Figaro • Elsanta
Darselect • Rumba en meer

Herkolim • Avalim • Cumulus • Backlim 
Gijnlim • Grolim • Xenolim • Vitalim

Aspergeplanten

Nieuw! Jive, Vivaldi, Flair en Malling Centenary

aardbeien/aspergeteelt

Aardbeiplanten



@
Limburgs Kloostervarken

sinds 1999

Weet jij wat je ziet op deze foto’s ?
Vertel  ons waar de foto’s bij horen en 
maak kans op:
-  lunch-cheque van Brienen aan de maas  
- wijnpakket van de Spaanse Wijnspecialist
- kookworkshop voor 2 personen in de 
   keuken van het Aspergemagazine
- bezoek en proeverij voor 4 personen bij Livar

Stuur je oplossing met telefoonnummer en 
woonplaats voor 15 juni, dus 9 namen naar:  
studio@special-magazine.nl
De winnaar krijgt persoonlijk bericht.
Succes!

-MAGAZ
INESpecial

Lunch Cheque

Datum: 

Deze cheque is goed voor een zondagmiddag lunch,

voor twee personen bij Restaurant Brienen aan de 

Maas, in Well. Deze bon is 6 maanden geldig.

Met dank voor uw bijdrage aan het Asperge-Magazine

Grotestraat 11, 5855 AK  Well, Tel. 0478 50 19 67

Special-Magazine is een produktie van Reclame & Fotografie Ferry Vloet

Win een Lunchcheque,wijnpakket,
kookworkshop of bezoek bij Livar

www.spaansewijnspecialist.nlP
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Ontdek ‘t in Sint Hubert

Bekijk onze sieraden online www.verlinden.tv

J U W E L I E R  O P T I E K

V E R L I N D E N
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www.aspergemagazine.nl
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Idee en realisatie: Fotogra� e & meer ... Ferry Vloet Mill

cultuur genieten
Aspergemagzine
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