
Bessen hebben een aantrekkelijk en glanzend 
uiterlijk. Ze zijn grootvruchtig en hebben stevig 
en aromatisch vruchtvlees. Hun uitstekende, en 
uiteenlopende smaken worden gewaardeerd in 
verschillende bereidingen (fruitsla, yoghurt, 
garneringen, ijsbereidingen,…).

aankoop bessen: kleine hoeveelheden, voor een 2-tal dagen.

bewaring bessen: ongewassen in de koelkast (max. 7C).

consumptie bessen: zo snel mogelijk na aankoop. De vruchten voor verbruik snel afspoelen onder koud 
stromend water.

aankoop kersen: kleine hoeveelheden, voor een 2-tal dagen.

bewaring kersen: ongewassen in de koelkast (max. 7C).

consumptie kersen: zo snel mogelijk na aankoop, op kamertemperatuur (neem ze 2 tot 3 uur voor 
verbruik uit de koelkast): te koud komen de aroma's niet vrij.  De vruchten voor verbruik snel afspoelen onder koud 
stromend water, vooraleer je de steeltjes verwijdert (zoniet nemen de vruchten teveel water op en verliezen ze hun 
aroma).

Kersen
De nieuwste rassen worden gekenmerkt door dikke en 
donkerrode tot quasi zwarte kersen. De lekkere, zoete 
vruchten hebben vast vruchtvlees. De kwaliteit wordt 
gegarandeerd door de nieuwe teelttechnieken 
(laagstambomen) en een professionele uitsortering na 
de pluk.
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TRUVAL is het keurmerk van het beste inlandse fruit. 20% van het door de Belgische Fruitveiling verhandeld fruit, 
beantwoordt aan de strenge eisen van dit absolute topmerk.  TRUVAL is met immense voorsprong marktleider in 
België. De scherpste normen worden gehanteerd op het vlak van teeltmethodes, hygiëne, voedselveiligheid, interne 
kwaliteit van de vruchten (o.a. rijpheid, suikergehalte, hardheid) en de externe kwaliteit (o.a. gaafheid van de schil, 
kleur).

TRUVAL is het meest gecontroleerde merk. Alvorens in aanmerking te komen voor het label TRUVAL, wordt al 
ons fruit in elk stadium (van boom en bodem tot het afgewerkte product dat de Belgische Fruitveiling verlaat) zeer 
nauwgezet gecontroleerd. Deze controles gaan veel verder dan wat bij wet voorzien is. De telers van de Belgische 
Fruitveiling onderwerpen zichzelf vrijwillig aan extra controles op het vlak van productkwaliteit, voedselveiligheid en 
hygiëne. Deze controles worden niet alleen door de veiling uitgevoerd, maar ook door erkende, onafhankelijke labo's 
en controleorganismen. 

TRUVAL-fruit is gegarandeerd een product van milieubewuste teelt. Daarnaast voldoen de producten ook aan de 
eisen van de zogenaamde "geïntegreerde teelt". Dit behelst het inzetten van de natuurlijke vijanden van schadelijke 
insecten en andere schadelijke organismen (bijvoorbeeld de nuttige lieveheersbeestjes eten de schadelijke 
bladluizen).

TRUVAL zal u op geregelde tijdstippen verrassen met leuke promotie-acties. Hiervoor wordt zelfs samengewerkt met 
Buenavista H.E., de Disney video en DVD afdeling!

TRUVAL-fruit zit boordevol vitaminen A, B en C. Dat fruit een hoofdrol opeist in een evenwichtige voeding, 
hoeven we u niet meer te vertellen. Wist u echter ook dat het wetenschappelijk bewezen is dat appels preventieve 
eigenschappen bezitten tegen allerlei kankers? Idem dito voor hart- en vaatziekten. Britse wetenschappers stelden 
onlangs zelfs vast dat het eten van appels de longinhoud positief beïnvloedt.

Vraag in uw supermarkt of uw speciaalzaak naar TRUVAL-fruit! U zal er wel bij varen.

Waarom voor             kiezen? Ingrediënten voor 4 porties:
• 4 TRUVAL Jonagold appels
• 1 citroen
• 1 blikje keurtonijn
• 1 blikje maïskorrels
 au naturel
• 4 eetlepels 
 citroenmayonaise

Werkwijze:
Schil de appels en verwijder het klokhuis. Hol de appels uit. 
Snij het vruchtvlees in dobbelsteentjes en besprenkel het met 
citroensap. Meng de appelblokjes met de tonijn en de 
uitgelekte maïskorrels. Kruid het geheel en voeg mayonaise 
toe. Vul de appels met dit mengsel en serveer alles op een 
bedje van bontgekleurde salades.

Jonagoldappels gevuld met tonijn

Ingrediënten voor 2 porties:
• 2 sappige Conférence peren
• citroensap
• 200g Roquefort
• 4 eetlepels slagroom

Werkwijze:

Reinig de peren, snij ze in de lengte door en verwijder 
voorzichtig het klokhuis. Druppel er het citroensap over. Duw 
de kaas fijn en schep er de room doorheen. Vul de holtes van 
de peren op met deze mousse. Garneren met peterselie, munt 
of aalbessen.

Peer gevuld met Roquefort

Ingrediënten voor 4 porties:
• 400g TRUVAL-aardbeien
•  3 eetlepels bruine suiker
• 1 eetlepel witte suiker
•  1 koffielepel vanillesuiker
•  2 dl yoghurt
• 160g Mascarponekaas
•  4 muntblaadjes

Werkwijze:
Aardbeien wassen en in vier snijden. Mengen met de suiker en 
20 min. laten trekken. Yoghurt mengen met 
Mascarponekaas.
4 coupes nemen en laag per laag vullen met aardbeien en 
yoghurt/Mascarpone mengsel. Eindigen met het laatste deel 
aardbeien. Bovenaan 1 eetlepel yoghurt/Mascarpone mengsel 
en garneren met een muntblaadje. Direct serveren.

Aardbeienparfait



Jonagold
Deze grote, stevige en sappige appel met roodgroene 
kleur en opvallende rode blos is enorm veelzijdig. 
Daaraan dankt hij, naast de lekkere smaak, want ideale 
zoet-zuur balans, ook zijn immense populariteit.
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Jonagored
Het donkerrode broertje van de Jonagold heeft 
roomkleurig vruchtvlees dat stevig en sappig is. Hij 
bezit dan ook dezelfde sterke kwaliteiten, al wordt hij 
minder vaak aangewend in de keuken.
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Golden Reinders
Deze verbeterde versie van de aloude Golden Delicious 
heeft een gladde, goudgele schil, met soms een rozige 
blos. Het vruchtvlees is knapperig, met een 
uitgesproken aroma. Bij bewaring wordt deze appel 
langzaam zoeter.
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Boskoop
De authentieke, bruinrode Boskoop met zijn ruwe schil 
bevat stevig vruchtvlees met een lichte tot flink zure 
smaak. Typische keukenappel!
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Cox's Orange Pippin
Het aantrekkelijke, oranjegele appeltje, met licht 
rozerode blos, is heerlijk aromatisch en zeer sappig: een 
lekkere dessertappel.
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Elstar
Deze appel heeft een helrode blos op een groengele 
achtergrond. Hij is vrij knapperig en sappig, met een 
lichtzoete smaak en dito aroma. 
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Conférence
Deze slanke, groen-gebronsde peer kleurt lichtjes geel 
bij rijping. Ook het sappige, zoete en witte vruchtvlees 
met zijn verfijnde smaak wordt geler naarmate de 
vrucht rijper wordt.

Doyenné du Comice
De bolle peer met groene kleur en soms roze blos is de 
perfecte dessertpeer. Het witte vruchtvlees is 
buitengewoon sappig, zoet en aromatisch.

Durondeau
Durondeau, de typische herfstpeer, is uiterst geschikt 
als keukenpeer. De ruwe bronzen schil kleurt goud bij 
rijping, het witte vruchtvlees heeft een uitgesproken, 
licht scherpe smaak.

Elsanta
De mooie kegelvormige aardbei met rode, glanzende 
huid bevat vast vruchtvlees en is tegelijk zeer sappig. 
Elsanta smaakt fris zoetzuur.

Darselect
Deze grote, stevige aardbei kleurt donkerrood, heeft 
een lekkere, vrij zoete smaak en blijft aromatisch tot 
het einde van het seizoen. Relatief lang te bewaren.

bewaring appels: max. 7 Celsius, in een vochtige omgeving, gescheiden van groenten en andere fruitsoorten. 
Tip: bewaar ze in een plastic zak in het fruitvak van de koelkast (zo ver mogelijk verwijderd van 
bananen!).

consumptie appels: ongeveer 12 Celsius (neem ze eventjes voor verbruik uit de koelkast): te koud komen 
de aroma's niet vrij; te warm zullen ze hun "pit" verliezen.

bewaring peren: max. 7 Celsius, op een niet te droge plaats, gescheiden van groenten en andere fruitsoorten. 
Tip: bewaar ze in een plastic zak in het fruitvak van de koelkast (zo ver mogelijk verwijderd van 
bananen!).

consumptie peren: op kamertemperatuur (neem ze 24 tot 78 uur voor verbruik uit de koelkast en laat ze 
acclimatiseren - narijpen op 15 tot 18C): te koud komen de aroma's niet vrij!
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aankoop aardbeien: verse aardbeien zijn glanzend rood, de kroontjes zijn frisgroen. Ze zijn gaaf, droog en 
voelen stevig aan.

bewaring aardbeien: maximum enkele dagen in de koelkast. Niet samen bewaren met gesneden 
groenten, zoals uien!

consumptie aardbeien: zo snel mogelijk na aankoop. De vruchten voor verbruik snel afspoelen onder 
koud stromend water, vooraleer je de kroontjes verwijdert (zoniet nemen de vruchten teveel water op en verliezen ze hun 
aroma).


