
  

 

Van de boer naar je bord – Grootstal mei 2020 

Met het nieuwe oogstseizoen op zelfoogstmoestuin “Het Heerlijke Land” start ook weer de 

mogelijkheid om aanvullende voedselproducten te bestellen rechtstreeks van de boer (of bakker). 

Het gaat om biologische producten en we maken een zo kort mogelijke keten zodat de producent 

een zo groot mogelijk deel van de opbrengst krijgt. Dit past dus helemaal in de huidige trends en is 

onderdeel van de Kies Lokaal actie van Slow Food Nederland. De producten kunnen worden 

opgehaald in ‘t Grootstalletje op de hoek St Jacobsweg/Grootstalselaan als dat weer open is (tot die 

tijd bij het Lab).   

 

Biologische zuivelboerderij Groenhouten (Leuth) 

 

Op www.groenhouten.nl vind je meer informatie over dit bedrijf. 

Zuivel (incl BTW) 

  

Volle melk € 1,31  

Halfvolle melk € 1,31  

Yoghurt € 1,62  

http://www.groenhouten.nl/


Halfvolle yoghurt € 1,62  

Karnemelk € 1,31  

Kwark 500 ml € 2,47  

Slagroom 250 ml € 1,77  

Boter 250 gr € 2,85  

  
Kazen per kg  Deze kazen zijn rauwmelks   

Jong  € 13,20  

Jong belegen € 13,55  

Belegen € 14,10  

Oud € 15,10  

Kruiden kazen  

Bieslook € 15,10  

Rozemarijn € 15,10  

Basilicum € 15,10  

Peper € 15,10  

Daslook € 15,10  

Komijn € 15,10  

  
Je kunt van de kaas zelf het gewenste gewicht aangeven. Kaas wordt gevacumeerd geleverd. 

Sommige producten (bijv. boter) zijn beperkt leverbaar. Per bestelling wordt 1 euro bezorgkosten in 

rekening gebracht. Als het goed gaat lopen worden de bezorgkosten waarschijnlijk lager. 

Je kunt je bestelling doorgeven via e-mail op het adres zuivel@groenhouten.nl  uiterlijk op 

woensdag.  Zet erbij dat je je bestelling op Grootstal wil ophalen. Vaak ontstaat er na een paar 

weken een min of meer vaste bestelling. Op vrijdagochtend wordt geleverd. Het staat er zeker na 

12.00 uur. Je kunt ook op zaterdag je bestelling meenemen, het geleverde wordt die nacht gekoeld 

bewaard. 

De (gespoelde) flessen worden weer opgehaald bij een volgende levering. Het is de bedoeling dat alle 

flessen die opgehaald worden op Grootstal ook daar weer worden ingeleverd. Schoon, liefst mét dop 

maar zónder etiket. Het statiegeld is per glazen fles 45 ct en per krat 3.60 euro, maar wordt niet in 

rekening gebracht bij je bestelling. Het project staat garant zodat de boer geen risico loopt. We 

weten immers niet wie de lege flessen weer inlevert. Als de schade uit de hand loopt zal er alsnog om 

een bijdrage worden gevraagd. 

Betalen 

Zuivelboerderij Groenhouten administreert je bestellingen. Aan het eind van de maand maken ze de 

rekening op, die mailen ze naar je. Ze vragen toestemming om middels automatische incasso het 

verschuldigde bedrag van je betaalrekening te halen. Geen gedoe dus met bonnetjes of contant geld. 

Ben je het niet eens met een geïncasseerd bedrag, dan kun je dat terug laten boeken, maar even 

overleggen is natuurlijk beter. Geef dus bij de eerste bestelling alsjeblieft meteen een 

rekeningnummer door met de juiste tenaamstelling. 

Wijzigen, stoppen, vakanties 

De communicatie verloopt meestal via e-mails. Groenhouten stuurt onregelmatig nieuwsbrieven 

naar hun klanten, zodat je op de hoogte kunt blijven van het reilen en zeilen. Het is voor hun 

productieplanning handig als vakanties een week van te voren doorgegeven worden.  

 

 

mailto:zuivel@groenhouten.nl


Geitenkaas- en zorgboerderij ’t Ketelbos (Groesbeek) 

 

Meer informatie over het bedrijf vind je op www.ketelbos.nl  

Heerlijke biologische boerengeitenkaas uit Groesbeek!   
        

Product  Leeftijd  Verpakking Prijs  

        

Naturel   Jong  200 gram   €            4,20  per stuk 

Naturel   Jong  200 gram gesealed  €            4,45  per stuk 

Naturel   Jong  400 gram   €            7,40  per stuk 

Naturel   Jong  400 gram gesealed  €            7,65  per stuk 

Naturel   Jong-belegen 200 gram   €            4,30  per stuk 

Naturel   Jong-belegen 200 gram gesealed  €            4,55  per stuk 

Naturel   Jong-belegen 400 gram   €            8,60  per stuk 

Naturel   Jong-belegen 400 gram gesealed  €            8,85  per stuk 

Naturel   Belegen  200 gram   €            4,40  per stuk 

Naturel   Belegen  200 gram gesealed  €            4,65  per stuk 

Naturel   Belegen  400 gram   €            8,80  per stuk 

Naturel   Belegen  400 gram gesealed  €            9,05  per stuk 

Naturel   Oud  200 gram   €            4,60  per stuk 

Naturel   Oud  200 gram gesealed  €            4,85  per stuk 

Naturel   Oud  400 gram   €            9,20  per stuk 

Naturel   Oud  400 gram gesealed  €            9,45  per stuk 

Kruiden    200 gram   €            4,40  per stuk 

Kruiden    200 gram gesealed  €            4,65  per stuk 

Kruiden    400 gram   €            8,80  per stuk 

Kruiden    400 gram gesealed  €            9,05  per stuk 

        

Beschikbare kruiden:      

        

Fenegriek        

Brandnetel       

Italiaans        

Peper-mosterd       

Komijn        

Ui-knoflook       

http://www.ketelbos.nl/


Truffel (30 cent duurder per 100 gram)    
 

Bestellen uiterlijk woensdag via info@ketelbos.nl onder vermelding van “Grootstal”. Op vrijdag is je 

bestelling dan af het halen op Grootstal. Je kunt de kaas ook zaterdag ophalen, de bestelling wordt 

gekoeld bewaard. Betaling op rekening achteraf rechtstreeks aan de boer. 

 

 

Biologische bakkerij de Knollentuin (Nijmegen) 

 

 

 

Meer informatie over bakkerij de Knollentuin vind je op de website www.deknollentuin.nl 

Op deze website kun je gemakkelijk een account aanmaken en via de webwinkel je bestelling 

plaatsen en betalen met IDEAL. Sommige broodsoorten moet je twee dagen van te voren bestellen! 

Als je in het opmerkingenveld zet dat je levering op Grootstal wilt dan is dat in ieder geval op vrijdag 

geregeld (het brood lift met de boer van Groenhouten mee). 

Afhankelijk van de vraag gaan we ook vervoer op zaterdag regelen. Als je graag op zaterdag vers 

boord op Grootstal af wil halen, of mee wil helpen met het vervoer vanaf de Fransestraat 23 op 

zaterdagochtend, stuur dan even een mailtje naar Rob Cozzi via rijnzoet@slowfood.nl. 

 

mailto:info@ketelbos.nl
http://www.deknollentuin.nl/

