
AppelsAp
 
sTeRNReINeTTe 

De sternreinette of sterappel is dankzij 
de dieprode kleur van zijn schil het 
klassieke kerstappeltje. Het behoud 
van dit appelras wordt door ons in 
het kader van ons meerprijsproject 
ondersteund. De eigenaren van 
hoogstamboomgaarden ontvangen een 
eerlijke prijs voor hun appels. 

KAIseR WIlHelM 

Het appelras ‘Kaiser Wilhelm’ werd 
toevallig in het Bergische land 
gevonden. In 1875 serveerde men 
hem aan keizer Wilhelm I. Hij 
was zo aangenaam verrast door de 
framboosachtige smaak dat hij meteen 
officieel toestemming gaf om de appel 
naar hem te vernoemen. 

sCHONe VAN BOsKOOp 

De ‘schone van Boskoop’, ook gewoon 
Boskoop genoemd, is een historisch 
appelras. Voor de liefhebbers van zure 
appels is dit een uitstekende vrucht 
om zo te eten of om mee te bakken. 
eigenaren van fruitgaarden ontvangen 
in het kader van ons meerprijsproject 
een eerlijke prijs voor hun appels. 

JONAGOlD 

Het appelras Jonagold is afkomstig van  
de biologische fruitteler Clostermann in 
Bislich aan de Niederrhein. Jonagold is 
een kruising tussen Golden Delicious en 
Jonathan. Het sap heeft een verfijnde smaak 
met een ietwat zoetig, zachtzuur aroma. 

TOpAZ 

Het voor dit appelsap gebruikte 
appelras Topaz is afkomstig van de 
biologische fruitteler Clostermann 
in Bislich aan de Niederrhein, waar 
volgens de principes van Rudolf steiner 
wordt geteeld. Topaz heeft een stevige 
zoetzure en aromatische smaak. 

AppelsAp 

van Hoogstamboomgaarden

Hoogstamboomgaarden zijn ecolo-
gisch zeer waardevolle gebieden. 
Om ze te beschermen, betalen wij 
onze telers een hogere prijs, zodat 
de cultivatie rendabel blijft. Omdat 
de smaak en het aroma van appelsap 
afhankelijk zijn van de rijpheid van 
de vruchten gebruiken wij uitsluitend 
appels uit late oogst (ten minste 500 
Oechsle). 

elsTAR 

Onze elstars zijn afkomstig van de 
biologische fruitteler Clostermann in 
Bislich aan de Niederrhein. De elstar 
is een kruising tussen de soorten 
Ingrid Marie en Golden Delicious 
en staat bekend om zijn zoetzure en 
aromatische smaak. 

RUBINeTTe 

De Rubinette is een kruising tussen 
een Cox Orange en een Golden 
Delicious. De appels zijn afkomstig 
van fruitgaard Baumann in Rees aan 
de Niederrhein. De Rubinette heeft 
een zoete en aromatische smaak. 

  NeCTAR

 
CONsTANTINOpel 

KWeepeeR 

De bijna in vergetelheid geraakte 
kweepeer beleeft tegenwoordig 
een triomfale terugkeer in de 
topgastronomie dankzij zijn veelzijdige 
aroma. Ons fruit - de Constantinopel 
appelvormige kweepeer en enkele 
portugese peervormige kweeperen - is 
afkomstig van 60 jaar oude bomen aan 
de Niederrhein en uit het Münsterland. 

FRAMBOOZeN 

RABARBeRNeCTAR 

Het sap voor deze nectar wordt  
uitsluitend geperst uit de rode stelen 
van de soorten “The sutton” en 
“Framboozen”, die een subtiel aroma 
hebben en het sap een zachtroze kleur 
geven. Wij betrekken onze rabarber van 
fruitteler  Baumann uit Rees aan de 
Niederrhein en van kleinere telers uit 
de laagvlakte tussen Keulen en Bonn. 
De rabarbernectar kan puur, verdund 
met mineraalwater of als mix met 
champagne worden gedronken. 

RODe BesseNNeCTAR 

De rode bes (Ribes rubrum) werd al 
in de 14e eeuw geteeld in kloosters 
en op boerderijen. Rode bessennectar 
was een van de eerste drie producten, 
die grootvader Wilhelm van Nahmen 
maakte. Dankzij de zachtzure smaak 
kan de nectar prima verdund met 
mineraalwater worden gedronken. 

ZWARTe BesseNNeCTAR 

De zwarte bes (Ribes nigrum) wordt 
van oudsher gewaardeerd om zijn 
hoge vitame C-gehalte. Wilhelm van 
Nahmen, onze grootvader, verwerkte de 
zwarte bessen al tot een nectar van de 
hoogste kwaliteit. Wij beschouwen het 
als onze plicht deze kwaliteitstraditie, 
die veel verder gaat dan de wettelijk 
voorgeschreven standaard, voort te 
zetten.

ROTe TRIUMpHBeeRe - 

Kruisbessensap 

Kruisbessen worden sinds het midden 
van de 16e eeuw in europa geteeld. Wij 
gebruiken het ras ‘Rote Triumphbeere’, 
dat omstreeks 1830 ontdekt werd door 
de engelse teler Rob Whinham. Onze 
bessen zijn afkomstig van kleine telers uit 
Mittelbaden, omdat die regio klimato-
logisch gezien uitermate geschikt is. De 
schil is paarsrood en de smaak zoetzuur. 
Ook heerlijk verdund met mineraalwater. 

VRUCHTsAp
 
HAUsZWeTsCHGe - 

(Blauwe kwets) 

De Hauszwetschge of blauwe kwets 
is een van de oudste pruimensoorten 
die nog worden geteeld. De bijzondere 
aromatische vruchten voor dit sap zijn 
afkomstig uit oude fruitgaarden aan de 
Niederrhein en het Münsterland. In 
het kader van ons premium prijsbeleid 
ontvangen de eigenaren een eerlijke 
prijs voor hun fruit, zodat de cultivering 
loont. 

De pure vruchtensappen van Van Nahmen zijn speciaal gecreëerd om 
de typische kenmerken van oude, regionale fruitsoorten te behouden. G o u r m et
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HAsCHBeRG 

VlIeRBesseNsAp 

Voor ons vlierbessensap gebruiken 
wij uitsluitend bessen van de soort 
Haschberg (sambucus nigra), die 
een zeer intensieve smaak hebben. 
De vlierbessen worden geteeld 
in de fruitgaard Von Danwitz in 
Mönchengladbach. Het friszure sap 
bevat veel vitamine C en bevordert - als 
warm drankje met een beetje honing - het  
natuurlijke afweersysteem.

ARONIAsAp 

De Aroniastruik is oorspronkelijk 
afkomstig uit Noord-Amerika. Voor 
het behoedzaam geperste, pure sap 
worden uitsluitend verse, biologisch 
geteelde aroniabessen gebruikt. Het 
bitterzoete aroniasap smaakt uitstekend 
verdund met mineraalwater, of als mix 
met appelsap of thee. Het is rijk aan 
polyfenolen en daarom zeer gezond

 MORelleNFeUeR 
Kersensap 

De kersensoort ‘Morellenfeuer’ is 
ontstaan als kruising tussen de soorten 

‘Ostheimer Weichsel’ en ‘Früheste 
der Mark’. De voor dit sap gebruikte 
kersen zijn afkomstig van fruitgaard 
Von Danwitz in Mönchengladbach. 
Dankzij het subtiele aroma en de 
mildzure smaak is 100% van de kersen 
te verwerken tot sap. 

DRUIVeNsAp

DORNFelDeR (rood) 
Plaats: Bornheim & Aspisheim 
(Rheinhessen) 
In de afgelopen drie jaar hebben wij een 
bijzonder procedé ontwikkeld voor het 
raszuiver persen van Duitse wijndruiven, 
zodat alle eigenschappen van de 
druivensoort in het sap bewaard blijven. 
De Duitse druivensoort “Dornfelder” 
is op grond van zijn krachtige textuur 
uitermate geschikt om de smaak van de 
druif over te brengen op het sap. lekker 
bij milde vleesgerechten en kaas.

RIeslING (wit) 
Plaats: Pfaffen-Schwabenheim 
(Rheinhessen) 
De “beroemde“ Duitse soort Riesling 
staat garant voor een bijzondere 

smaakbeleving. Zijn frisse aroma wordt 
gekenmerkt door appel, citroen en perzik. 
lekker bij vis- of milde vleesgerechten.  

sCHeUReBe (wit)
Plaats: Pfaffen-Schwabenheim 
(Rheinhessen) 
Deze naar Georg scheu genoemde 
soort is een kruising tussen Riesling- 
en aromatische druiven. Zijn subtiele 
en temperamentvolle smaak leent zich 
uitstekend voor visgerechten en salades. 

pORTUGees (rosé) 
Plaats: Wallertheim & Saulheim 
(Rheinhessen) 
De portugese druif is uitermate geschikt 
om de fijne en kruidige smaak van de 
druif over te brengen op het sap. lekker 
bij visgerechten, fruitige salades of als 
druivensap.

AppelCIDeR

AppelCIDeR BRUT 

Onze appelcider brut (droog) wordt 
behoedzaam geperst uit traditionele 
appelsoorten. smaak en aroma zijn 
afhankelijk van de rijpheid van de appels. 

Daarom gebruiken wij uitsluitend laat 
gerijpt fruit om het fruitige aroma en 
de verfrissende, zachtzure smaak te 
garanderen.

AppelCIDeR DOUX 

Onze appelcider doux (mild) wordt 
behoedzaam geperst uit traditionele 
appelrassen. De rijpheid van de appels 
is bepalend voor de smaak en het aroma. 
Daarom gebruiken wij uitsluitend laat 
gerijpt fruit om het fruitige aroma en de 
verfrissende smaak te garanderen. 

GOURMeT

Het familiebedrijf Van Nahmen kent een lange traditie in de fruitverwerking.  
In 1917 werd de ‘rheinische Apfelkrautfabrik’ opgericht, een fabriek voor de  
productie van appelstroop, en in 1930 zijn we begonnen met de productie van  
vruchtensappen, in eerste instantie als verwerkend loonbedrijf. ook vandaag de dag  
nog laten eigenaren van boomgaarden aan de Niederrhein en uit het aangrenzende  
münsterland hun fruit bij ons tot sap verwerken. 
 
Wij zetten deze ambachtelijke traditie in de 3e en 4e generatie voort, wat betekent dat wij  
al het fruit van eigen bodem zelf persen en verwerken. Alleen op die manier kunnen wij het  
productieproces van de rijpe vrucht tot het meest verfijnde sap garanderen. onze interne   
kwaliteitseisen liggen daarbij ver boven de wettelijke normen. Het feit dat 18 van onze  
vruchtensappen in 2013 werden bekroond met een onderscheiding van het Duitse  
Landbouwschap bewijst dat ons streven de moeite waard is. 

vrUChtenSaPPen van eiGen BODem
100% streekproduct
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De pure vruchtensappen van Van Nahmen zijn speciaal gecreëerd om 
de typische kenmerken van oude, regionale fruitsoorten te behouden. 


