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Voorjaar
Het doet mij deugd te zien hoeveel belangstelling er is voor onze
koolzaadolie. Van consumenten tot horeca ondernemers en
specialiteitenwinkels. Ook cateraar Albron, met maar liefst 1100 locaties, is
enthousiast en gebruikt ‘onze Brassica’ in haar bedrijfsrestaurants!
Gisteren even naar mijn koolzaadveld geweest. Het is de winter goed
doorgekomen en de planten staan in de startblokken om te gaan groeien.
Langzamerhand begint de tijd wel te dringen, want over 4 á 5 weken is het
de bloeitijd van het koolzaad. De mooiste tijd voor mij als boer, want een
mooi bloeiend koolzaadveld is een moment om te genieten van het werk
wat ik er als boer heb ingestoken. Nu maar hopen dat de bloeitijd goed mag
zijn en dat er voldoende zaad aankomt om er vervolgens goede Brassica koolzaadolie van te
produceren. Ik hoop dat als u een bloeiend koolzaadveld ziet, denkt aan de lekkere en gezonde olie
die daaruit gewonnen wordt.
Antoon Kleverkamp
Voorzitter Koolzaadvereniging Colzaco

Brassica verkoopadressen:
Om Brassica voor iedereen verkrijgbaar te krijgen, zijn wij in gesprek met verschillende bedrijven en
doen wij ons uiterste best om het aantal verkooppunten snel te vergroten!
Bakkerij Raat
Bakkerij Raat
Bourgondie aan Tafel
De Baander
De Knapenvelder
De Kweker
Deliweb
Delizioso
De Gulle Waard
Heileuver
Hof van Twello
IJshoeve Bosman
Kazerij Stalenhoef
Landwinkel Goense
Landerijk
Landerijk
Melk en Meer
Proefwerck
Pure Taste
Smits groenten & fruit
Villa Ruimzicht

Hoorn
Medemblik
Breukelen
Hardenberg
Raalte
Amsterdam
Zwolle
Veenendaal
Winterswijk
Dalmsholte
Twello
De Krim
Utrecht
Marwijksoord
Den Bosch
Tubbergen
Deventer
Hengelo (ov)
Zutphen
De Heurne
Doetinchem

Brassica bij De Baander

Brassica bij Landerijk Den Bosch

Heeft u lekkere recepten met Brassica?
De interesse voor Brassica is buitengewoon! We krijgen vele
positieve reacties over het gebruik en de smaak. Heeft u een
lekker recept met Brassica? Deze kunt insturen naar
info@colzaco.nl!
De lekkerste recepten vermelden wij op www.brassicaolie.nl

