Asperges van The Greenery
The Greenery levert als internationaal groente- en fruitbedrijf een compleet en dagvers assortiment
groente, fruit en paddenstoelen. Onze klanten zijn internationale supermarktketens,
groothandelaren, cateraars en de verwerkende industrie. Samen met onze klanten, telers en
ketenpartners zetten wij ons in om gezonde, duurzame, voedselveilige en betaalbare groente en
fruit bereikbaar te maken voor iedere consument.
The Greenery heeft haar positie in asperges de afgelopen jaren flink zien groeien. Meer
aspergetelers hebben zich aangesloten bij Coöperatie Coforta en de komende jaren verwachten wij
meer groeikansen bij onze afnemers in zowel binnen- als buitenland. The Greenery is de grootste
leverancier van Nederlandse kwaliteit asperges en levert wereldwijd: van Scandinavië tot Japan,
maar ook dichtbij, zoals naar Duitsland, wordt veel geëxporteerd.
In totaal zijn er zo’n 500 teeltbedrijven in Nederland en daarbuiten aangesloten. Onze telers zijn
moderne ondernemers met liefde voor hun product en oog voor de omgeving. De individuele kracht
van een groep telers die een gezamenlijk marktbelang delen, is wat de coöperatie sterk maakt.
Samen met onze telers beschikken we over een brede expertise op het gebied van teelt, product,
consument en logistiek.
Meer weten over The Greenery? Mail dan naar info@thegreenery.com of bezoek onze site: www.thegreenery.com

Verse Oogst
Om de telers met de consument in contact te brengen is Verse Oogst ontstaan. Op de website,
www.verseoogst.nl, vind je alle informatie over groente en fruit, hun telers en heerlijke recepten.
Samen met de telers maken we de wereld iedere dag een stukje gezonder.
Inspiratie (de recepten graag online visueel weergeven met afbeeldingen zoals op Verse Oogst)
Hieronder ter inspiratie drie favoriete recepten van Verse Oogst.
-

Heerlijk hartige aspergetaart http://www.verseoogst.nl/recepten/hartige-taart-met-groeneen-witte-asperges/#/215375
Traditioneel, maar o zo lekker – Asperges met ham, ei en botersaus
http://www.verseoogst.nl/recepten/asperges-met-ham-ei-en-botersaus/#/191794
Romige aspergesoep met tijm http://www.verseoogst.nl/recepten/romige-aspergesoepmet-verse-tijm/#/209035

Meer weten over Verse Oogst? Mail dan naar info@verseoogst.nl
Bezoek onze site: www.verseoogst.nl of volg onze Facebookpagina: www.facebook.com/verseoogst

