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2010 Is voor Colzaco goed begonnen toen in januari de Horeca Innovation Award
werd gewonnen. De vele intervieuws, mailtjes en TV-opnames die daaruit volgden
hebben er voor gezorgd dat we nog veel meer

mensen enthousiast hebben

kunnen maken voor Brassica olie. Dankzij Vertegen Spices & Sauses is onze
koolzaad olie nu te koop in meer dan 90 speciaalzaken en wordt door bekende
chefkoks gebruikt in de verschillende gerechten. Een ander hoogte punt vond
plaats In mei. In Schalkhaar, naast een bloeiend koolzaadveld hebben we hét
Koolzaad Event gehouden. Hier konden de bezoekers kennis maken met de teelt
van koolzaad en met onze koolzaadproducten. De reacties op deze dag waren zo
positief dat we in 2011 opnieuw een Koolzaad Event gaan houden. Eind november
kregen we bezoek van een Imker welke als dank voor het beschikbaar stellen van
onze koolzaadvelden een aantal potjes koolzaadhoning kwam brengen . Natuurlijk
blikken we niet alleen terug maar ook vooruit. Uiteraard willen we graag dat in
2011 nog meer mensen gaan genieten van onze Brassica olie. We zijn inmiddels
begonnen met het ontwikkelen van een aantal nieuwe producten op basis van
koolzaadolie waarmee we u volgend jaar culinair zullen gaan verassen.
Antoon Kleverkamp
Secretaris Koolzaadvereniging Colzaco
Aardappel salade met prei, makreel en citrusvinaigrette
Ingrediënten:

500 gram vast kokende aardappelen

2 staven prei

2 sjarlotjes

2 sinaasappelen

2 gerookte makreelfilets

1 pakje friseesla

50 gram zure room

1 dl Brassica classic

1 el anijszaad

zeezout
Bereidingswijze:




Snij de aardappelen in kleine stukjes en stoom ze gaar
Snipper de sjarlotjes fijn en stoof ze glazig in iets Brassica, blus met sap van sinaasappel en laat
dit inkoken.



Voeg anijszaad erbij en roer de Brassica classic erdoor,giet de dressing over de warme
aardappeltjes





Snij de gewassen prei in staafjes van 2 cm, rooster ze 2 min in een grillpan
Meng als de salade is afgekoeld de frise sla erdoor
Garneer met de salade met stukken makreel, prei en de zure room

Koolzaadvereniging Colzaco wenst u prettige feestagen en een culinair
2011
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