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VALENTIJNSDAG

Verras je geliefde met een heerlijk en gezellig streekpakket of met een heerlijk boeren ontbijt met
smaakvolle delicatessen uit onze Landwinkel.

NIEUW: HOEKSCHE RIBBELCHIPS ZEEZOUT
Onze nieuwe variant! De Hoeksche RIBBELchips met zeezout. De heerlijke aardappelsmaak komt
door de ribbels nog meer naar voren.
Deze chips zijn door boeren gebakken in zuivere zonnebloem olie, met zeezout als enige
toevoeging. Hiervoor worden alleen hun eigen duurzaam geteelde aardappelen gebruikt.
Hoeksche Chips bevatten geen kunstmatige smaakstoffen of allergenen. Doordat ze de beste
aardappelen kiezen en ze met schil bakken, krijgt de chips een verrassend lekkere smaak.

SCHAPENWOLCREME DE NOORDKROON UIT TEXEL
Met dit koude winterweer is het belangrijk om uw huid goed te verzorgen met de schapenwolcrème
van De Noordkroon uit Texel. Hieronder treft u ons assortiment aan met de bijbehorende uitleg en
werking:
Handcrème
Schapenwol handcrème (met 10% wolvet) maakt uw droge schrale handen heerlijk zacht. Het laat kloven
verdwijnen en brengt uw huid in prima conditie. Schapenwol Handcrème trekt snel in en voelt niet vet aan.
• Verzacht, beschermt en werkt genezend
• Met natuurlijke conserveermiddelen en kleurstoffen
• Met Aloë Vera, vitamine E en plantaardige oliën
• Bevat parfum
• Geschikt voor alle huidtypen
Handcrème met teatree
Deze handcrème heeft dezelfde basis als de gewone Schapenwol handcrème (o.a. 10% wolvet). Er is een
verschil: de parfum is vervangen door teatree-olie. Teatree-olie is een etherische olie uit de bladeren van de
theeboom. De theeboom groeit voornamelijk in Australië. De Aboriginals kennen al generaties lang de
bijzondere werking van teatree-olie. De olie is pijnstillend, vermindert jeuk en doodt bacteriën en schimmels.
In de handcrème is de olie gecapsuleerd; u ruikt de rustige natuurlijke geur vooral tijdens het uitsmeren. Ook
handcrème teatree maakt uw droge schrale handen heerlijk zacht. Het laat kloven verdwijnen en brengt uw
huid in prima conditie. De crème trekt snel in en voelt niet vet aan.
• Verzacht, beschermt en werkt genezend
• Met natuurlijke conserveermiddelen en kleurstoffen
• Met Aloë Vera, vitamine E en plantaardige oliën
• Bevat geen parfum
• Geschikt voor alle huidtypen
Handcrème met biologische oliën
Deze Schapenwol handcrème heeft het ECOCERT-keurmerk voor natuurlijke en biologische cosmetica.
99% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong, 11,3 % van de totale ingrediënten zijn
afkomstig van de biologische landbouw.
Maakt droge schrale handen heerlijk zacht en laat kloven verdwijnen. Met 10% wolvet en de verzorgende
oliën Aloë Vera*, Avocado-olie* en Sheabutter*. De frisse geur van Mandarijn-olie* maakt dit product
compleet. Deze Schapenwol handcrème trekt snel in en voelt niet vet aan.
* ingrediënten afkomstig uit de biologische landbouw.
Voetcrème
Schapenwol voetcrème (met 10% wolvet) is de ideale natuurlijke verzorging voor uw voeten. De menthol en
kamfer werken verfrissend. De teatree helpt tegen voetengeur en voetschimmels. Trekt snel in en voelt niet
vet aan.
• Verzacht, beschermt en werkt genezend
• Met natuurlijke conserveermiddelen en kleurstoffen
• Met Aloë Vera, vitamine E en plantaardige oliën
• Bevat geen parfum
• Geschikt voor alle huidtypen
Huidcrème
Deze crème heeft dezelfde basis als de handcrème en voetcrème, namelijk 10% wolvet. De huidcrème is
echter soepeler, waardoor hij makkelijker verdeelt en beter uitsmeert. Ideaal voor grotere delen van het
lichaam die extra verzorging nodig hebben. Trekt snel in en voelt niet vet aan.
• Verzacht, beschermt en werkt genezend
• Met natuurlijke conserveermiddelen en kleurstoffen
• Met Aloë Vera, vitamine E en plantaardige oliën
• Bevat parfum
• Geschikt voor alle huidtypen

Huidcrème mandarijnolie
Deze huidcrème is vrijwel gelijk aan de gewone huidcrème (basis 10% wolvet). Het verschil: de parfum is
vervangen door mandarijnolie. Deze etherische olie heeft een verfrissende lichte geur. Ook deze huidcrème
verdeelt makkelijk en smeert goed uit. Ideaal voor grotere delen van het lichaam die extra verzorging nodig
hebben. Trekt snel in en voelt niet vet aan.
Gezichtscrème
Schapenwol Gezichtscrème is opvallend zacht bij opbrengen. Het verzacht en verzorgt de huid en is zowel
geschikt als dag - en als nachtcrème. Trekt snel in en voelt niet vet aan.
• Met natuurlijke conserveermiddelen en kleurstoffen
• Met Aloë Vera, vitamine E en plantaardige oliën
• Bevat parfum
• Geschikt voor alle huidtypen
Wolvet met kruiden
Een prachtig 100% natuurproduct! Met 55% wolvet en de geneeskrachtige kruiden arnica, calendula, teatree
en lavendel. De oliën zorgen voor een goede smeerbaarheid, zowel bij koud als warm weer!
* Wolvet verzacht, beschermt en werkt genezend
* arnica, calendula, teatree en lavendel versterken deze werking
* de huid blijft ademen
* zonder parfum, conserveermiddelen en kleurstoffen
* onbeperkt houdbaar
Lanoline
Lanoline bestaat uit 75% wolvet en 25% water. Hierdoor smeert lanoline makkelijker uit en trekt het sneller in
de huid. Lanoline heeft dezelfde werking als wolvet. Lanoline smeert nog beter na verwarmen voor gebruik
(au bain marie of bij de kachel). Dit kan iedere dag weer. Lanoline verdient een vaste plek in uw
medicijnkastje!
• Verzacht, beschermt en werkt genezend
• Met natuurlijke conserveermiddelen
• Bevat geen parfum
• Geschikt voor alle huidtypen
Lippenvet
Gemaakt van puur en gereinigd wolvet. Het wolvet wordt verwarmt en wordt daarna zorgvuldig in het kleine
witte potje gegoten.
* verzacht, beschermt en werkt genezend
* bevat geen parfum
* geschikt voor alle huidtypen
EHBO zalf voor dieren
Voor al uw (huis)dieren. Bevat 55% wolvet. Met calendula (wondhelend),
tea-treeolie (ontsmettend) en lavendel (verzachtend).
Te gebruiken bij oppervlakkige wonden, schuurplekken, eczeem, insectenbeten.

VLIERBESSENSAP TEGEN VERKOUDHEID
De vlierstruik is van oudsher bij veel boerderijen te vinden. Hij overlaadt ons dan ook met gulle
gaven, zoals geurige vlierbloesem en heilzame bessen.
De gewone vlier (Sambucus nigra) is een struik die veel te bieden heeft. De crèmekleurige
bloemschermen zijn niet alleen mooi, je kunt ze ook frituren als je ze even door beignetbeslag
haalt. Tegen de herfst hangt deze vlier vol trossen zwarte besjes. Die kun je verwerken tot
heerlijke jam en gelei, inkoken tot siroop of er sap van maken door ze te stomen.

Gezond sapje!
Vlierbessensap en -siroop hebben een heilzame werking, want vlierbessen bevatten verschillende
geneeskrachtige stoffen en veel vitamine C. Voel je je rillerig en koud van binnen, drink dan
dagelijks een beetje vlierbessensap of -siroop. Als je het sap wat zuur vindt, meng het dan eens
direct voor gebruik met appelsap.

DOE MEER MET AZIJN
De smaakmaker in de keuken. Nieuw in ons assortiment: diverse ambachtelijke
azijnen in de smaken: honing, aardbei, framboos en zwarte bes.
Vlees:
Salade:
Dessert:
Ovenschotel:

verzacht de spiervezels in het vlees en geeft smaak aan het vlees
samen met olijfolie een lekkere dressing voor over uw salade
als smaakmaker in een dessert met fruit, yoghurt en mascarpone
gemengde groenten, olijfolie, azijn en kruiden.

De recepten hiervan liggen in onze Landwinkel.

ERWTENSOEP IS LEKKER
Zo is het...vanavond aan de erwtensoep! Extra lekker met dit weer...

OPENINGSTIJDEN T/M MEI
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

GESLOTEN
GESLOTEN
09.00 – 18.00 uur
09.00 – 18.00 uur
09.00 – 18.00 uur
09.00 – 17.00 uur
GESLOTEN

Kom gezellig Landwinkelen op het platteland en proef 't verschil !

