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De Rotterdamse Markthal had gis-
teren een heuse ‘fruitprimeur’. De
officiële start van het Cerisa-kersen-
seizoen - opgezet door het Baren-
drechtse groente- en fruitbedrijf
Rungis - was in de ‘horecahangar’
en niet in een boomgaard in het
Gelderse Land van Maas en Waal,
daar waar de rode vrucht daadwer-
kelijk vandaan komt.
In deMarkthal worden de Cerisa-

kersen sinds gisteren ook verkocht,
in de unit van Fresh Food Friends.
Daar zijn behalve Rungis ook de
Rotterdamse zaken Schmidt Zeevis,
wildhandel Treuren en slagerij Nice
to Meet actief.

Tweeweken
,,We zijn eigenlijk 2 weken te laat,
maar het voordeel is wel dat de kers
nu meer uitgegroeid is,’’ sprak teler
Willie Bouwmans gisteren over het
kersenseizoen. Een kers is pas een
Cerisa-kers als die minimaal 28 mil-
limeter breed is en een groene steel
met een toefje daarop heeft. Dat
laatste dient als een soort kurk om
uitdroging tegen te gaan.
,,Er komt een beperkte hoeveel-

heid op de markt, 6000 kilo,’’ aldus
Bouwmans, die schat dat het totale

aantal kersen zal liggen tussen de
300.000 en 720.000 exemplaren.
Het gisteren ‘afgetrapte’ kersensei-
zoen loopt nog tot half of eind au-
gustus, zo is de verwachting. ,,Maar
het mag best nog wel wat warmer
worden hoor,’’ vulde collega-teler
Rob Janssen aan.

Toepassingen
Bij de presentatie gisteren in Rotter-
dam liet meesterkok Niels van den

Berg van horecaleverancier Rungis
zien welke toepassingen er mogelijk
zijn met de kers. ,,Het is lang niet
meer alleen een dessert. Het kan bij
zoetig en hartig,’’ zei Van den Berg,
die de kers serveerde in combinatie
met onder meer tomaat en mozza-
rella, asperge, vlierbes en paling en
gember en ganzenlever.
Nederland staat niet bekend als

een grote kersenproducent. Onge-
veer 90 procent van de vrucht wordt

ingevoerd vanuit onder meer Chili,
Amerika en Canada, Griekenland en
Turkije. ,,Dat maakt onze kers, die
overkapt wordt geteeld, bijzonder,’’
aldus teler Sjaak Walraven.
Rungis brengt de Cerisa-kers ook

in een horeca-verpakking op de
markt. Voor de consument zijn er de
bonbondoos (12,50 euro) of de take
away-verpakking in de vorm van
een houten bootje (4,50 euro).
freshfoodfriends.nl

Kerskanookalscadeau
ROTTERDAM |De kers was
vooral bekend als toetje,
maar dat ligt inmiddels
totaal anders. De rode
vrucht kan in talloze
combinaties worden ge-
serveerd. En is sinds gis-
teren ook te koop in de
Rotterdamse Markthal.
GERT ONNINK

Z Meesterkok Niels van den Berg van Rungis (links) presenteert een kersengerecht. FOTO SANNE DONDERS

In de Markthal wordt Cerisa in een bootje verkocht

Vakkenvullersblijken
heusezakkenvullers
THEO TEITSMA
SPIJKENISSE | Acht medewer-
kers van een Jumbo-vestiging
in Spijkenisse zijn ontslagen
vanwege diefstal en betrokken-
heid daarbij.
De vakkenvullers drukten in de su-
permarkt aan het Vlinderveen fles-
sen sterke drank achterover. Een
deel dronken ze zelf leeg, de rest
verkochten ze door aan vrienden
en bekenden. Ook stalen ze siga-
retten die ze voor lagere prijzen
dan de gangbare doorverkochten.
Voor welk bedrag de supermarkt

is benadeeld, wil een woordvoer-
ster van het hoofdkantoor niet zeg-
gen. Evenmin wil ze kwijt hoe het
achttal onlangs is betrapt. ,,Wij be-
schouwen dit als een zaak tussen

de werkgever en werknemer.’’
De praktijken zijn al begonnen

in 2013, toen de supermarkt nog
onder de vlag van C1000 draaide.
Op 1 januari 2014 werd de winkel
een Jumbo.
De leiding van de Jumbo wil niet

zeggen of bij de politie aangifte is
gedaan tegen de acht ex-werkne-
mers. Twee of drie van hen zijn de
kopstukken, de anderen worden
verdacht van medeplichtigheid.
Personeel van de Jumbo is geïnfor-
meerd, maar mag niet met derden
over de zaak praten.
Sinds enige tijd loopt er beveili-

ging rond in de supermarkt in
winkelcentrum Waterland. Of dat
verband houdt met de diefstallen,
is onbekend.

Vermistmeisje inautobijA29
BAS BOERMA
NUMANSDORP | De politie heeft
zondag een 15-jarig meisje uit Gel-
drop gevonden op een matras op
de achterbank van een gepar-
keerde auto langs de A29 bij Nu-
mansdorp. Het meisje was sinds
donderdag vermist.
Agenten vonden het tiener-

meisje terwijl ze lag te slapen. De
21-jarige bestuurder uit Helmond
werd aangehouden, maar wordt
door de Brabantse politie niet

meer als verdachte gezien. Het
meisje is in goede gezondheid te-
ruggebracht naar haar moeder.
Wat het meisje de afgelopen 4

dagen gedaan heeft en hoe zij op
het parkeerterrein langs de A29 te-
recht is gekomen, wil de politie om
privacyredenen niet zeggen. ,,Het
meisje is terug bij haar ouders. Ze
was niet gewond of in de war.’’
De politie onderzoekt nog wat er

precies met de Brabantse tiener is
gebeurd.


