
 

 

 

 

 

Puur lokaal de winter in 

 

Het einde van het najaar nadert. De winter staat 

voor de deur, en zoals u van ons gewend bent, 

betekent een nieuw seizoen een nieuw assorti-

ment!  

 

Nieuwe seizoensgroenten en meer! 

Typische seizoensgroenten in het najaar en begin 

van de winter zijn aardperen, veldsla, paksoi, 

koolrapen, knolselderij en rode & witte kool. Van 

Sinterklaas tot Oud & Nieuw kunt u bij de Al-

mershof ook terecht voor verse groenten die de 

feestdagen in huis halen, zoals pompoen, winter-

peen en spruitjes. Naast lekkere versproducten is 

het u misschien opgevallen dat we ons assorti-

ment hebben uitgebreid met heerlijke droogwa-

ren. Tijdens de feestdagen zijn knapperige brok-

ken speculaas of onze unieke kaneelmoppen bij-

voorbeeld een smakelijke aanvulling op uw vers-

pakket! 

 

Zelfde visie, vers merk 

Onze visie en waarden blijven onveranderd ge-

zond: biologisch, lokaal geteeld en seizoensge-

bonden. Zoals u van ons gewend bent. Vasthou-

den aan idealen betekent allerminst stilstaan. Met 

veel enthousiasme heeft ons team gewerkt aan 

een nieuwe website voor ons merk PuurLokaal. U 

bent dit logo vast wel eens tegengekomen op de 

website van de Almershof. Wat betekent het pre-

cies? Dat u exact en 100% transparant na kunt 

gaan door wie en waar in Noord Holland het pro-

duct is geteeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En wel via de website van PuurLokaal. U ziet hier 

bijvoorbeeld dat de zuivelproducten van de Al-

mershof bij de Schapenstreek van Mark en Anita 

uit Lutjebroek vandaan komen, en dat veel van 

ons zachtfruit geleverd wordt door kwekerij 

Sjerps uit Wijdenes. Daarbij leest u het verhaal 

van de telers: hoe boer Jan zijn passie voor duur-

zaamheid is ontstaan bijvoorbeeld. Of wat de mo-

tivatie van boer Pieter was om met volle overtui-

ging over te stappen op het biologisch houden 

van pluimvee. Zo kent u het gezicht en het verhaal 

achter uw lokaal geteelde producten.  

Puur lokaal dus! 

 

Uw suggesties 

Heeft u nog  

suggesties voor  

PuurLokaal of  

staat uw favoriete  

product nog  

niet tussen het  

aanbod van  

de Almershof? Misschien iets speciaals voor de 

feestdagen? Dan horen we het graag! Wij hebben 

in ieder geval veel zin in het komende wintersei-

zoen met nieuwe producten en nieuwe ideeën 

om elk jaar weer een stukje gezonder en duurza-

mer te eten. Een volgende nieuwsbrief sturen we 

in het begin van het nieuwe jaar en voor tussen-

tijdse nieuwtjes kunt u ons natuurlijk volgen op 

Facebook!  

 

Warme groeten, 

 

De Almershof 

Seizoensgroenten  

• rode kool 

• witte kool 

• veldsla 

• paksoi 

• winterpeen 

 

• winterpostelein 

• knolselderij 

• koolraap 

• aardpeer 

• spruiten 

https://www.puurlokaal.nl/
https://www.puurlokaal.nl/
https://www.facebook.com/Almershof
https://www.puurlokaal.nl/

