gardeniers,
organische oorsprong,
traditionele teelt.

Een sociaal project

Wij herstellen de groenten en
tuinbouwproducten met een
authentieke smaak als vanouds
in ere.
Wij telen de beste inheemse
seizoensvariëteiten en wij doen dat
volgens traditionele en duurzame
criteria.
Wij plannen de productie zorgvuldig
zodat er altijd op het optimale
rijpingsmoment wordt geoogst.
De afwezigheid van chemicaliën in het
teeltproces bevordert een gezonde
voeding.

Als je producten van
Gardeniers koopt, zet je
het beste van een
moestuin die volgens
duurzame criteria wordt
bewerkt, op tafel.
Bovendien help je mensen
met een verstandelijke
beperking genieten van
vast werk: het verzorgen
van de moestuin waar de
groenten die wij
aanbieden vandaan
komen.
Gardeniers teelt
organische groenten en
verwerkt ze om ze vers,
schoon en gesneden of
ingeblikt aan te bieden.
Altijd uitstekende
producten die met de
grootste zorg worden
behandeld.

Gardeniers biedt verse
seizoensproducten aan die op
het juiste moment van rijpheid
worden geoogst om
onmiddellijk te worden
gebruikt.
Ze worden geteeld met
inachtneming van
duurzaamheidscriteria voor het
milieu en respect voor de
natuur, zonder chemicaliën
waardoor al hun smaak en
versheid worden versterkt.

Schoongemaakte
ecologische
groenten
Wij bieden onze groenten schoon en
aantrekkelijk verpakt aan voor de
verkoop, zodat ze gemakkelijk kunnen
worden opgeslagen en geconsumeerd.
Producten aangeboden met al hun
versheid die de smaak verwent en met
maximaal gemak voor later gebruik.

Onze ecologische crèmes
Haute cuisine in de vorm van crèmes bereid
met ecologische seizoensgroenten van
Gardeniers. Bereid met originele en
aantrekkelijke recepten die de smaak van
onze groeten optimaal tot hun recht laten
komen. Gekookt met natuurlijke ingrediënten
en een basis van ecologische
seizoensgroenten, vers geplukt uit onze
moestuin.
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Courgettecrème

490 g

Bloemkoolcrème met
witte bonen

490 g

Crème van
broccoli en
kikkererwten
490 g

Wortelcrème met
met prei
en gember

490 g

Courgettecrème met
quinoa

490 g

Vichyssoise
van prei en
aardappel

Crème van
pompoen en
appel

490 g

490 g

Geplette
tomaat
660 g

Tomate
Frito
330 g

Tomatensaus
met
kurkuma en
gember

330 g

Rood
goud
De tomatensauzen en -conserven van
Gardeniers zijn bijzonder en behouden
het hoogste gehalte aan voedingsstoffen,
dankzij hun teelt en bereiding. De
tomaten uit onze ecologische moestuin
worden op het juiste rijpheidspunt
geoogst. Het is precies op dat ogenblik
dat ons team van de ecologische
conservenwerkplaats dit “rode goud”
omvormt tot een product van de hoogste
versheid en kwaliteit, waarvan de waarde
het resultaat is van een project van
ATADES met een grote sociale impact.
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Chilindrónsaus
300 g

Groente-

conserven
De ecologische conserven van
de Gardeniers lijken het meest op
koken met verse producten omdat ze
bereid zijn met groenten geoogst in
volle seizoen. Gekookt op traditionele
wijze, zonder bewaarmiddelen of
additieven. Klaar om geopend te
worden en ervan te genieten.
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Distel
natuur
400 g

forma tradicional, sin
conservantes ni aditivos, están
listas para abrir y disfrutar.

De confituren en
gekarameliseerde producten
van Gardeniers zijn een
ontdekking voor het
gehemelte, omdat ze de
smaken en ingrediënten van
onze ecologische
tuinproducten combineren.
Extra gezondheid en kwaliteit
zijn gegarandeerd, want ze
worden gekookt zodra ze
geoogst zijn, en dat geldt ook
voor het kwalitatieve,
verantwoordelijke en sociale
karakter van Gardeniers

250 g
van appel en kaneel

250 g

250 g

fituur
250 g

Bernagie
natuur
400 g

Confituren

van meloen en munt

van pompoen
met
sinaasappelen

Snijbiet
natuur
400 g

Tomatenconfituur
250 g
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Sociale innovatie en territoriale verantwoordelijkheid zijn de
kenmerken van dit project en van het resultaat ervan dat
mogelijk is dankzij het legaat van een familie uit Ascara in de
Aragonese Pyreneeën.
Dit unieke keurmerk gaat hand in hand met de kwaliteit
en het ecologische zegel van alle onze producten.
Boliches de Ascara, bijenhoning, inheemse
peulvruchten en andere ecologische
lekkernijen maken deel uit van het legaat van
Ascara.

gardeniers,
Een sociaal project.
Gardeniers is een Bijzonder
Tewerkstellingscentum van
www.atades.com dat werkt aan de
inschakeling van personen met een
verstandelijke beperking op de
arbeidsmarkt door middel van de
ecologische teelt en verwerking van
producten uit zijn tuin in zijn eigen
ecologische conservenwerkplaats.
Gardeniers wil de capaciteiten van die
personen benadrukken door unieke
producten van topkwaliteit te verkopen met
het gegarandeerde ecologische zegel.

Meer smaak en geluk
op
https://gardeniers.es/

Comprometidos
con la Agenda
de Desarrollo
Sostenible

Gardeniers S.L.U.
Término Miraflores, s/n,
50630 Alagón (Zaragoza)

+34 876 551 555
AR-1387\PVGE

ventas@gardeniers.es

