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Key Account Manager AGF / Vers
Medewerker Kwaliteitsbeheer
Rijpmeester Bananen / Exoten
Medior / Senior inkoper AGF overzee
Sourcing Manager AGF
TEAMLEADERS - Machine
Operators
Ervaren Heftruckchauffers
Financieel-administratief
medewerk(st)er
Product / network manager
Accountmanager kruiden & groenten
en fruit

meer

"Met gewassen Marokkaanse
paprika's zijn we uniek op de markt"
AGF-groothandel zoekt loodsruimte
in het westen van het land
Doorvaart van Suezkanaal wordt
flink duurder
Verdachten ‘terreurcampagne’
Fruithandel De Groot blijven
vastzitten als waarschuwing voor
nieuwe rekruten
''Over onze rug is er een statement
naar Poetin gemaakt''

Van een MAN naar een DAF
"Voor ons zou veerboot van
Groningen naar Noorwegen een
uitkomst zijn"
AGF en Tuinbouw in de Quote 500:
vooral friet, zaad en bloemen
Fotoreportage netwerkbijeenkomst
Dutch Fresh Port
Appeltaart van 1 bij 1 meter van
nieuwe Bonita-appelen

Van een MAN naar een DAF
Van Gelder trekt week uit voor
opening nieuwbouw in Ridderkerk
"Voor ons zou veerboot van
Groningen naar Noorwegen een
uitkomst zijn"
AGF en Tuinbouw in de Quote 500:
vooral friet, zaad en bloemen
Bananenboxer opent versmarkt in
Maasmechelen

USD: 1.1579
DKK: 7.4383
CHF: 1.0591
NOK: 9.8745
ZAR: 17.3716
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Insluiten Weergeven op Twitter

agf
Een Twitter-lijst door @agfnl

tweetende AGF'ers

 I------- 1.5 m ------I Kees
de Gooijer heeft geretweet

De Flevopolder; vertrouw ik niet.
 
Is in 18 jaar gemaakt! Normaal 
gesproken duurt het een miljoen 
jaar ofzo voor er een eiland 
ontstaat. Wat zijn de effecten op 

Stefan Keerssemeeckers
@Stiif

Abonneren

Vacatures

"Tweetende AGF'ers"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Koerslijst meer »

Weer

Artisjokken binnen 36 uur van het veld in de supermarkt
Italiaans spruitenseizoen gestart
Het spruitenseizoen is van start gegaan bij het Italiaanse Sipo. “Dit
jaar zijn we volledig operationeel met de spruitjes die van november
tot april worden geteeld. Deze zijn 100% Italiaans en deze referentie
maakt een sterke groei door. De teelt vindt plaats in Italië, in Ligurië,
en de retail waardeert de nationale oorsprong meer dan de
buitenlandse”, zegt algemeen directeur Massimiliano Ceccarini.

Spruiten van Sipo

Sipo levert zijn klanten verpakkingen van 350 gram en blijft onderzoek
doen naar nieuwe rassen die het mogelijk maken het
productieschema uit te breiden.

Artisjokken
De afgelopen dagen is ook het artisjokseizoen op Sardinië van start
gegaan, waar Sipo samenwerkt met gevestigde en er varen telers.
Nadat de artisjokken zijn
geoogst, gaan ze naar het
verwerkingsbedrijf, waar ze
worden geselecteerd, de steel en
de bovenste bladeren worden
afgesneden en de overtollige
bladeren worden verwijderd.
Vervolgens worden ze per vier
verpakt.

De artisjokken worden geteeld in
de provincies Cagliari, Oristano
en Sassari. “Artisjokharten zijn erg populair. De verwerking wordt bij
een faciliteit van de teler gedaan, zodat een maximale versheid wordt
gegarandeerd. Binnen 36 uur gaat het gewas van het veld naar de
toonbank van de supermarkt. De vraag is soms groter dan de
beschikbaarheid”, besluit Ceccarini.

Voor meer informatie:
Massimiliano Ceccarini
SIPO Srl 
Via Fermignano 20
47814 Bellaria Igea Marina (RN) - Italië
39 0541 339711
sipo@sipo.it
www.sipo.it 
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2021-11-09 Groenteprijzen seizoensgebonden, fruitprijzen weer in de lift
2021-11-09 Almería exporteert ruim 100 miljoen kilo tomaten minder dan 10 jaar geleden
2021-11-09 "Met name de prijzen van gele en rode paprika's kunnen niet standhouden"
2021-11-09 Italiaans spruitenseizoen gestart
2021-11-09 "Zodra de winter komt stijgen de prijzen"
2021-11-09 Lichte daling trostomaat op VBT-klok, prijsstijging overige kasgroenten
2021-11-08 Nederland importeert meer groenten en fruit in het eerste half jaar
2021-11-08 "We gaan ontbijten met groenten en de supermarkt gaat gezond voor ons

koken"
2021-11-08 Start aanvoer Pomovale-pruimtomaten aan de klok
2021-11-08 Nederlandse bedrijven verkochten 1,1 miljard kilo tomaten in 2020
2021-11-08 Eerste komkommers uit belichte teelt
2021-11-08 "Het areaal blijft groeien en de markt van puntpaprika is verre van verzadigd"
2021-11-08 "Met gewassen Marokkaanse paprika's zijn we uniek op de markt"
2021-11-05 80% van de inkomsten van Spaanse AGF-export komt uit afzet in de EU
2021-11-05 Koningsoesterzwam schittert in The Mask Singer dining room
2021-11-04 Champignonprijzen kruipen verder omhoog
2021-11-04 "De prijzen zijn goed, dus de stemming is goed voor het opkomende

koolseizoen"
2021-11-04 Groenteprijzen schieten omhoog in China
2021-11-03 "Bloemkool in the spotlights"
2021-11-03 "Grote aanvoer bonen vanaf eind juli merkbaar in de prijs"
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