TUINKABOUTER’S MAG-GEZIEN
Mei-Juni 2016
Beste medekabouters,
Terwijl jullie dit magazine lezen, zit ik nog na te hijgen van een hectisch voorjaar. Gelukkig zijn alle zaailingen geplant en de
bollen gepoot, zodat er voldoende tijd over is voor een reisje naar het fraaie Sicilië. Het reisverslag vind je hier.
Het is in de afgelopen maanden superdruk geweest met bestellingen. Ondanks enkele tegenslagen is het me deze winter toch
gelukt om de levertijd binnen de perken te houden. Er is in de afgelopen dagen een prachtige verzameling nieuwe tomaten- en
peperzaden in de winkel verschenen. Interesse? Hier vind je de webwinkel. Je kunt er het hele jaar terecht!
Met die tomaten en pepers in het achterhoofd heb ik voor dit Mag-Gezien gekozen voor het thema “ons eetpatroon door de
eeuwen heen”: hoe we van groente-tolerante vleeseters veranderderden in vegetariërs die groenten maar ongezond vonden. En
wist je dat we zonder de Romeinen nooit zulke sla-liefhebbers zouden zijn geworden? Of dat de eerste blikken konden doden?
Ook kun je lezen over de (her)ontdekking van vergeten groenten en de introductie van (meer en iets minder) nieuwe groenten.
En hoe je die nieuwe groenten, zoals tomaten, pepers en aardappelen, het best kunt telen. Voor de dierenliefhebbers onder
ons is er tenslotte nog een stukje over “vergeten vee” en enkele nieuwkomers op onze boerderijen (en op ons bord!).
Geniet van het voorjaar, en veel leesplezier!

Tuinkabouter
Nieuw in de winkel

Zojuist is een scala aan peper-, tomaten en paprikazaden aan de winkel toegevoegd. Plus nog wat meer lekkers!
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Prehistorie en Romeinse tijd: Carnivoren eten geen sla!
De mens is een gewoontedier. Veel van onze voedselgebruiken en –gewoonten zijn dan ook heel lang
geleden ontstaan in de prehistorie.

In de vroege steentijd vormden dieren een belangrijke voedsel- en grondstofbron voor de mens.
Mensen leefden in tenten van rendierhuiden en joegen op rendieren, poolvossen, wolven, wilde paarden
en op vogels zoals zwanen en ganzen. Behalve de jacht leverde het veld een klein beetje voedsel op:
bessen, bladeren, knollen en wortels.
In de middensteentijd veranderde het klimaat en werd het warmer. Rendieren en poolvossen stierven
hier uit en hun bejagers maakten plaats voor andere jagersculturen die het hadden voorzien op
oerrund, hert, wild zwijn, vos, beer en bever. De natuur leverde nu meer voedsel op en er kwam meer
variatie: wild; vis in de rivieren en kreken; schelp- en schaaldieren aan zee; fruit; knollen, wortels,
bladeren; hazelnoten, eikels; honing en waarschijnlijk ook eieren.
In de jonge steentijd (vanaf 5000 vC) ontstonden in Limburg de eerste vormen van landbouw. Graan was voor de eerste boeren
de ideale voedselbron, omdat het zo veelzijdig was en er voorraden aangelegd konden worden. Bovendien kon je er bier van
brouwen! Ook ging men dieren houden die voedsel, leer en wol leverden. Doordat boeren runderen, schapen, geiten en varkens
hielden, kon er gebruik gemaakt worden van dierlijk vet. Dit vet was gemakkelijker verkrijgbaar dan oliën (bijvoorbeeld uit
lijnzaad).
Ook bleven ze jagen, vissen en voedingsmiddelen uit het wild verzamelen, maar dit was niet
meer het hoofdvoedsel. In het wild groeiende voedingsmiddelen waren: fruit (appel,
bosaardbeien, bramen, frambozen, kersen, rozenbottels, sleedoornbessen, vlierbessen),
hazelnoten, bladeren, knollen, wortels (akkerkool, melganzevoet, smalbladige weegbree,
veldmosterd, zuring) en paddestoelen. Gedurende deze periode werd de landbouw steeds
intensiever en nam het belang van jagen, vissen en verzamelen verder af.
In de Romeinse tijd hebben zich weinig traditionele ontwikkelingen gedaan. De eetcultuur
werd weinig beïnvloed door de komst van de Romeinen en hun eetgewoonten. Wel werd het
gebruik van inheemse kruiden (als smaakmaker) van
groter belang.
In de Romeinse keuken werd een grote variatie aan
ingrediënten gebruikt. Veel daarvan waren nieuw voor ons,
zoals peulvruchten (erwten, linzen) en groenten als asperges,
bieten, broccoli, kool, prei, pompoenen, sla, spruitjes, ui en
olijven.
Veel ervan bleken geen blijvertjes en werden pas eeuwen later opnieuw geïntroduceerd. Sla,
bieten en ui werden daarentegen tot op de dag van vandaag zeer gewaardeerd.

Sla je slag met kropsla

Sla (Lactuca ) is een geslacht van bladgroenten die tegenwoordig rauw gegeten worden. In de
Romeinse tijd werd sla gekookt omdat hij nog niet mals genoeg was. Er zijn veel verschillende typen
sla. Hier zullen we het hebben over de typen die een krop vormen.



Rassen
Er is zoveel meer dan de bekende kropsla uit de supermarkt!
 Bataviasla is een vorm die tussen kropsla en ijsbergsla inzit. Apache is donkerrood. Grenobloise
en Maravilla de Verano zijn groen met een rode rand. Grenobloise is groen met een fraai
gekartelde rand.
Bindsla is een oude slasoort die goed bestand is tegen koude. Deer Tongue is een soort met spitse bladeren; er is een
rode en een groene variant. Forellenschluss heeft kastanjebruine spikkels en strepen op de bladeren. Green Cos is egaal
groen. Little Gem en Ronda RZ geven mini-kropjes. Little Leprauchon en Pinokkio geven stevige kroppen. Winter density is
stevig, zeer koudebestendig en geschikt om te stoven.
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• Kropsla is de bekende slasoort die je zo veel in de supermarkt ziet. Appia en





Meikoningin zijn redelijk geschikt voor vroege en late teelt. Larissa, Winter
Crop, Wonder van Voorburg en Rachel kunnen al vroeg onder glas worden gezaaid.
Casanova en Fiorella zijn tamelijk bestendig tegen allerlei ziekten en plagen.
Meraviglia Della Quatro Stagioni is donkerrood. Rigoletto geeft een zeer grote
opbrengst. Klein Duimpje geeft minikropjes. Zwart Duits is een oud ras.
• IJsbergsla is een soort met een vaste krop en zeer knapperige bladeren. Blush
heeft rode blosjes. Rosa Pablo Sioux is een donkerrode soort. Leni, Saladin en
Great Lakes zijn
redelijk bestand tegen ziekte en plagen. Mini Green geeft minikropjes. Fortunas geeft een grote opbrengst en is bestand
tegen bladluis.
Krulsla geeft losse kroppen met extreem gerimpelde randen. Seeded Simpson is een oud ras dat nauwelijks een krop
vormt. Lollo Bionda Barman is extreem gekroesd en tamelijk goed bestand tegen ziekte en plagen. Lollo Bionda Lobi is wat
zachter en zoeter van smaak.
Alle Lolla Rossa variëteiten zijn zeer gekroesd, donkerrood en tamelijk bitter.
Sla in de pan
De basisregels voor het stoven van kropsla
Thaise Sla is zeer goed bestand tegen hitte.
zijn eenvoudig. Gebruik mooie, zware kroppen:
Stengelsla is een buitenbeentje. De begingroei lijkt op bindsla, maar na het
een halve krop per persoon. Maak de blaadjes
oogsten van de onderste bladeren blijft de plant op een stevige stengel staan.
los van elkaar. Leg ze even in ijskoud water en
laat ze uitlekken. Droog ze grondig (niet in de
De malse stengels zijn tot 50 cm hoog en 4-7cm doorsnee. In Azië is de stengel
slacentrifuge) om te voorkomen dat er bij het
als gesneden rauwkost zeer gewild! Stoven en roerbakken kan ook.
stoven te veel water vrijkomt.

Grond
Kleigrond geeft een trage groei maar een mooie vaste krop. Zandgrond geeft een
snelle groei maar losse krop.

Verhit een klontje boter of el. olijfolie in de
pan. Leg de slablaadjes erin en laat ze stoven
op een zacht vuurtje. Daarbij zullen ze slinken.
De stooftijd moet kort blijven (max. 5 min.),
dan houd je de nerven knapperig. Kruid met
peper, zout, nootmuskaat en eventueel een
geperst teentje knoflook.
Laat de gestoofde sla kort uitlekken of bind
ze met wat room.
Dit is heel lekker bij gebraden vlees of
gevogelte of bij gestoomde vis.

Zaaien
Omdat het verstandig is een grote plantafstand (circa 35 x 35 cm) aan te houden
kunnen de zaden het beste niet ter plaatse gezaaid worden. Om een hoog
kiempercentage te halen is het gebruik van een zaaibak aan te raden. Je kunt ook
binnen voorzaaien.
Hierbij kan het beste cocopeat gebruikt worden in plaats van tuingrond, aangezien slakiemen
de neiging hebben om te vallen in dergelijke grond. Kropsla kan in een zaaibak of binnen
gezaaid worden in januari en februari. Verspenen kan vanaf maart. Vanaf half april tot en
met half juli kan er in de buitenlucht gezaaid worden.
Dunnen
Omdat slaplanten worden voorgezaaid en dan op de goede afstand uitgeplant, hoef je niet te
dunnen.
Planten
Bij het verschijnen van de eerste blaadjes kan het voorgezaaide plantje in een pot geplaatst worden. Zodra de typische vorm
van de sla begint te ontstaan kan deze in de volle grond geplant worden (circa 35 x 35 cm). Bij buiten gezaaide kropsla is
het verstandig om een grotere plantafstand aan te houden (40-45 x 35 cm).
Voeden
Sla heeft een voortdurende beschikking over voedingsstoffen nodig. Een flinke hoeveelheid compost of stalmest heeft de
voorkeur. Pas op met een overdreven stikstofbemesting (kunstmest, bloedmeel, kippenmest) omdat dit een hoger
nitraatgehalte in het blad geeft en de kans op ziekten vergroot. Bij een zoute grond treedt “rand” op (oorzaak van zoute grond
is onder andere overbemesting).
Kropsla stelt hoge eisen aan de watervoorziening, ze schiet snel door bij een tekort
aan vocht.
Ziekten en plagen
Net als wij zijn vele plaagdieren dol op het malse blad van sla. Bij nat weer kan kropsla
ook erg gevoelig zijn voor schimmels.
Kijk hier om de boosdoeners te identificeren en te leren hoe je kunt bestrijden.
Waarschijnlijk ten overvloede, maar toch: je moet de aangetaste bladeren niet
opeten!
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Beschermen
Bescherm jonge slaplantjes tegen duiven door ze af te dekken met insectengaas.
Oogsten
Oogsten kan gemiddeld 2 maanden na het planten. Naarmate er later in het jaar geplant wordt zal de tijd tot de oogst echter
toenemen. Snijd de krop dicht bij de grond af.

Middeleeuwen: échte vegetariërs eten geen groenten!

Het eten van de boeren in de middeleeuwen was zeer eenvoudig. Ze waren, min of meer gedwongen, meestentijds vegetariër.
Het basisvoedsel werd gevormd door de gemakkelijk te verbouwen graansoorten rogge en gerst. Hiervan werd brood en pap
gemaakt. Met name pap was dagelijkse kost in elk huishouden.
Het eten van de rijken was meestal niet veel gevarieerder, maar de hoeveelheid die werd
gegeten was wel groter. In tegenstelling tot de boeren hadden de rijken een overvloed aan
vlees, gevogelte en vis. Wild werd vooral gegeten door de adel, voor wie jagen de sport bij
uitstek was.
In de late middeleeuwen werd het voedsel wat overvloediger. Het basisvoedsel bleef
(rogge)brood en graanpap, maar er was meer voedsel voor handen en men had ook wat meer
afwisseling. Niet dat er veel voedingsmiddelen bijkwamen, maar er kon worden gekozen uit
meer of minder luxe soorten van wat men al kende.
Op grond van menulijsten, oude kookboeken en de meer algemene voedingsliteratuur kan vastgesteld worden dat brijachtige
gerechten in de middeleeuwen in Nederland zeer populair waren. En nog steeds zijn (stamppot!). De reden hiervoor is dat ze in
één pot konden worden bereid, een direct gevolg van de gebrekkige kookplaats van die tijd: het open vuur. Hulpmiddelen als
ovens waren in het gemiddelde Nederlandse huis niet beschikbaar.
Hoewel vlees, wildbraad en vis in deze periode als zeer gezond werden beschouwd, kreeg de
gewone man ze nauwelijks te eten.
Groenten werden ook al niet veel genuttigd. Volgens geneesheren uit die tijd waren groenten
niet gezond, omdat ze niet voedzaam genoeg zouden zijn. Tot de oudste groenten behoren
kool, rapen, wortelen en pastinaken. Deze laatste werden naast granen en peulvruchten
beschouwd als volksvoedsel, voordat de aardappel die functie kreeg. Ui werd niet gezien als
groente maar als smaakmaker en werd wel veel gebruikt.
Fruit werd ook als ongezond bestempeld, maar de smaak werd dusdanig gewaardeerd dat men zich daar niet veel van aantrok.
Er waren al heel wat soorten vruchten bekend in de middeleeuwen, met name appels, peren en bramen. Later kwamen daar
uitheemse vruchten als druiven, vijgen en dadels bij.
Peulvruchten werden gezien als granen en daarom niet tot de groenten gerekend. Uit rekeningen en geschriften uit de
dertiende en veertiende eeuw kan men concluderen, dat erwten bij edelen op tafel verschenen, terwijl bonen meer tot het
volksvoedsel behoorden. Peulvruchten werden dagelijks gegeten, met name kievietsbonen en voorlopers van de tuinboon, zoals
als duivebonen en paardenbonen. Nu zijn deze soorten vrijwel helemaal vergeten.
Omdat het water in die tijd vooral ziekmakend was, dronk de middeleeuwers bier, wei, melk en wijn
(als men die kon betalen).
Door de toenemende handel kwamen er producten beschikbaar uit het Verre Oosten: rijst, saffraan,
kaneel, kruidnagelen, nootmuskaat, foelie, gember en suiker. Deze specerijen waren aanvankelijk zo
duur dat ze alleen maar gebruikt konden worden door de allerrijksten. Ook suiker was een luxe
artikel. Voor het zoeten van gerechten werd meestal honing gebruikt, dat veel goedkoper was.
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Specerijen uit eigen tuin

Er is veel verwarring over wat kruiden en specerijen zijn. Het verschil zit hem in het deel van de plant dat je gebruikt. Kruiden
zijn de (al dan niet gedroogde) blaadjes en stelen van planten.
Specerijen zijn meestal de gedroogde zaden, bloemen, knoppen, bast of wortels
van planten. Veel specerijen komen van ver en dat maakt ze duur. Vroeger waren
ze zelfs meer waard dan goud!
Hoewel ze nu aanzienlijk betaalbaarder zijn, blijven specerijen prijzig. Het is dus
zeker de moeite waard te experimenteren met het zelf kweken. Soms is het niet
zo moeilijk als het lijkt, óók als je geen kas hebt, en nog leuk ook!
Hieronder volgen wat voorbeelden van specerijen, waarvan je misschien niet eens
wist dat het specerijen waren.....
Nog wel een waarschuwing vooraf: het feit dat een gedeelte van een plant eetbaar
is, wil niet zeggen dat dit voor de gehele plant geldt!











•

Koriander (Doriandrum sativum): de gedroogde zaden, waarvan de geur
zoet is en heel anders dan die van de bladeren
Maanzaad (Papaver somniferum): de gedroogde zaden (de rest van de plant
is giftig). Wanneer je ze roostert gaan ze sterk geuren.
Fenegriek (Trigonella foenum-graecum): de gedroogde zaden worden vaak
in de Indiase keuken gebruikt. De geur doet aan soep denken.
Nardus-zaad (Nigella sativa): de gedroogde zaden worden geroosterd en smaken heel merkwaardig. Fruitig maar toch ook
pittig. Het wordt gebruikt in de Indiase keuken en is lekker om brood mee te decoreren.
Saffraan (Crocus sativus): de meeldraden uit bloemen die nog net niet open zijn. Dit is 's werelds duurste specerij en
wordt als smaak- en (gele) kleurstof gebruikt. Gebruik alleen planten waarvan je zeker weet dat het deze soort is. Zijn
broertjes en neefjes kunnen erg giftig zijn! De bolletjes worden geplant op een zonnige plek en bloeien in de herfst. Als
het loof is afgestorven, worden de bolletjes uit de grond gehaald en koel en droog overwinterd. In het voorjaar kun je ze
weer uitplanten.
• Mosterd (Sinapis alba): de gedroogde zaden, die hun eigen (ietwat
doordringende) geur hebben.
• Anijs (Pimpinella anisum): de gedroogde zaden. Alom bekend en in
Nederland ook erg vaak gebruikt.
• Karwij (Carum carvi): de gedroogde zaden. Wij kennen het zaad vooral uit
de Indonesische keuken, in hartige gerechten. Maar het is ook lekker in
brood, gebak of zelfs likeur. De plant is tweejarig en moet binnen
overwinteren.
• Dille (Anethum graveolens): de gedroogde zaden. Wordt vaak gebruikt bij
het inmaken van, bijvoorbeeld, augurken.
• Roomse kervel (Myrrhis odorata): de gedroogde zaden, die naar drop
smaken. Onrijpe zaden kunnen door een salade worden gemengd. Deze plant
houdt niet van de volle zon.
• Ajowan (Trachyspermum ammi): de gedroogde zaden. Halfwinterharde
eenjarige plant uit de Aziatische keuken die sterk naar tijm en peper
smaakt.
Chili's (Capsicum annuum): gedroogde vruchten. Deze kunnen in een koffiemolen tot poeder
worden vermalen. Rijg de rijpe, rode vruchten aan een draad en hang deze op een warme,
droge plaats op tot de vruchten droog zijn.
Venkel (Foeniculum vulgare): de gedroogde zaden. De smaak lijkt op die van anijs maar de
plant is meerjarig en volledig winterhard.
Lavas (Levisticum officinale): de gedroogde zaden, die naar selderij smaken maar als bouillon
geuren.
Komijn (Cuminum ciminum): de gedroogde zaden, die wij vooral kennen uit de Indonesische keuken.
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Meer kijken:
Specerijen, vroeger en nu
Sofa
The spice island
The Dutch spice trade
Make your own spices
Growing ginger in containers
How to grow lemongrass

De Gouden Eeuw: Lekkers uit de West!

De Gouden Eeuw had voor de meeste Nederlanders een zwart randje. Velen leefden in even
kommervolle omstandigheden als in de Middeleeuwen. Oorlogen, misoogsten en wanbeleid waren de
voornaamste oorzaken.
Hoofdkenmerk van de voeding van de ‘gewone man' was een aanhoudende en toenemende
eenzijdigheid. Daardoor kreeg het verschil tussen de voeding uit de hogere en de lagere klassen,
naast kwantitatieve, ook steeds meer kwalitatieve aspecten.
De hoeveelheid vlees die gegeten werd, nam bij de meeste bevolkingsgroepen snel af. Vanwege de
hoge kosten die aan de productie van vlees verbonden waren, werd vlees steeds meer een luxe product. Ook de bereiding ervan
kon een bepaalde luxe uitdragen. De meerderheid van de bevolking kende, als ze het al konden bemachtigen, alleen gekookt
vlees. Gewone burgers haalden op zondag een stuk gezouten vlees uit de kuip en kookten dat voor de hele week. Gebakken of
gebraden vlees, dat per definitie vers moet zijn, was ‘herenvoedsel'.
Granen vormden voor brede lagen van de bevolking het belangrijkste voedingsmiddel.
Daarnaast bleven de lagere kringen relatief veel knolgewassen en peulvruchten eten.
Uit bronnen kan afgeleid worden dat zuivelproducten meer in zwang kwamen in de
zestiende eeuw, hoewel boter en melk nog maar spaarzaam werden gebruikt, kaas in
iets ruimere hoeveelheden. Pas sinds het einde van de Gouden Eeuw gebruiken we
boter niet alleen om in te braden, maar ook om op brood te smeren.
In de zeventiende eeuw begon de tuinbouw in Nederland zich te ontwikkelen. Al
spoedig werd Holland als het vaderland van fijne groenten beschouwd.
In de achttiende eeuw nam ook de kascultuur een vlucht. Hierdoor konden meer groenten en vruchten geteeld worden en
bovendien was men voor deze producten niet meer uitsluitend op de zomer aangewezen.
Toch at de gemiddelde Nederlander, omdat vers onbetaalbaar was, vaak ingezouten groenten.
De belangrijkste soorten bleven koolsoorten, rapen, wortelen, pastinaken en uien. Voor de
allerarmsten was het gebruik van groenten een sowieso een uitzondering. Zij aten vooral
graanproducten en peulvruchten. In deze bevolkingsgroepen kwam scheurbuik dan ook veel
voor.
Fruit had nog steeds niet zo'n goede naam. Behalve van de vele ingewandsziekten heette fruit ook nog een van de oorzaken van
de pest te zijn.
Een van de belangrijkste doorbraken in deze tijd was de invoering van de aardappel in Europa. Het zou echter nog geruime tijd
duren voordat de aardappel volksvoedsel werd. In deze tijd maakten we ook voor het eerst kennis met pepers, tomaten, mais
en aubergines.
Bier bleef de voornaamste drank, hoewel in de loop van deze periode het verval van de
brouwerijen inzette. Na de ontdekking van Amerika voerden Spanjaarden chocolade in als
drank. In het midden van de zestiende eeuw werd dat al gedronken, het duurde echter nog
een eeuw voordat het drinken van chocolade aansloeg in Nederland. Pas aan het einde van
die eeuw werd de eerste koffie en thee gesignaleerd. In heel Europa waren deze
producten aanvankelijk zulke dure en vaak moeilijk te verkrijgen, dat ze uitsluitend door
de allerrijksten werden gedronken. Thee was tot het midden van de zeventiende zelfs
alleen in apotheken verkrijgbaar.
(Riet)suiker werd geteeld in onze koloniën en daardoor steeds beter verkrijgbaar, zelfs voor de minder bemiddelden. Men was
bekend met de conserverende werking van ervan, bijvoorbeeld om vruchten in te maken.
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Er gaat niets boven de tomaat!

De tomaat behoort tot de familie van de nachtschade en is afkomstig uit Zuid-Amerika. Ze
was daar al heel lang in cultuur voordat ze door de Spanjaarden mee naar Europa werd
genomen. Na enige tijd als sierplant te zijn geteeld werd ze pas vanaf de halfweg de 19de
eeuw, op heel beperkte schaal nog, als groente gekweekt. Dit omdat ze nog altijd een
beetje als gifplant bekend stond, zoals voorheen de aardappel.
Rassen
De variëteit in tomatenrassen is enorm. Bereid je voor als je tomatenzaden gaat aanschaffen, anders raak je gegarandeerd de
weg kwijt.
Tomatenplanten kunnen een klim- of een struikvorm hebben. De vruchten hebben allerlei vormen, maten en kleuren. Soms
groeien ze in trossen, soms enkele bij elkaar en weer andere solitair. Voor buitenteelt kies je het liefst types die wat
koudebestendiger zijn en kleine vruchten dragen. Hieronder vormt een (beknopte) opsomming:

Kerstomaatjes (zeer kleine tomaatjes die in trossen groeien en het buiten vrij goed doen):
 Klimmend, rode vruchten: ABC Tomato-leaf / Brown Berry / Gardeners Delight / Garten Perle /
Picolino / Rote Murmel / Sweet Million
 Klimmend, gele vruchten: Cerise Gelb / Green Grape / Lidi / Mirabelle / Snowberry / Yellow Debut
 Klimmend, olijfvormig, rood: Brin de Muguet / Honey Jade / Olive / Paro Pink / Red Pearshaped
 Klimmend, peervormig, geel: Yellow pearshaped
 Struikvorm, rood: Pendulina orange / Pendulina red / Balconi Red / Tumbler / Whipper Snapper
 Struikvorm, geel: Pendulina Yellow / Balconi Yellow
Roma-type (langwerpige, middelgrote, Italiaanse tomaten die het het best in de kas doen): Aviro / Paprika / Touraine
Middelmaat (vruchten in allerlei vormen en kleuren met een doorsnee van 4-7 centimeter, de kleinste kunnen ook buiten
worden geteeld):
 Klimmend, rode vruchten: Angora Super Sweet / Auriga / Bloody Butcher / Box Car Willy /
Marion / bulgarian Triumph / Flammée / Harzfeuer / Lida Ukrainian / Matina / Money
Maker / Pêche Rouge / Russian Appletree / Somtam
 Klimmend, gele vruchten: Anna German / Garden Peach / Golden Queen / Lemon tree / Plum
Lemon / Sungella / Tangella / Wonder Light / Giraffe
 Klimmend, zwartpaarse vruchten: Black Ethiopian / Black Plum / black Pear / Black Prince /
Gypsy
 Klimmend, peervormig, geel: Poire Mémé
 Klimmend, langwerpig, rood: Des Andes / Andine Cornue / Red Banana
 Klimmend, langwerpig, geel: Banana Legs / Ivory Egg
 Klimmend, gestreept: Green Sausage / Green Zebra / Striped Pepper / Tigerella
 Struikvorm, rood: Ace 55V / Balkon Star / Little oak / Dubok / Prisca / Red Alert
Vleestomaten (grote, zware, vlezige vruchten die eigenlijk alleen in de kas kunnen worden geteeld)
 Klimmend, rood: Amana Orange / Ananas / Appelsin / Aunt Ginny's Purple / Druzba /
Fantasio / Beefsteak / Big Rainbow / Brandywine / Cherokee / Costaluta Genovese Sel.
Valente VF / Ferline / Marmande
 Klimmend, geel: Basinga / Deweese Treaked / Earl of Edgecombe / Hugh's / Kellogh's Breakfast
 Klimmend, groen: Emerald Apple / Gilloghly Pink
 Klimmend, paars: Zakopane
 Klimmend, wit: White Beauty / Snow White
Rassen die minder vatbaar zijn voor aardappelziekte:
Black Plum / De Berao / Double Rich / Manitoba / Peron / Pipo / Poire
Rouge / Slava / Sweeti / Tigerella
Grond
Tomaat kan op veel grondsoorten geteeld worden, die rijk zijn aan organisch
materiaal en een goede waterafvoer hebben.
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Gebakken groene tomaten

Aan het eind van het seizoen zit je opgescheept met een hoop groene tomaten, en die zijn giftig als je ze rauw eet. Dus wat moet je ermee?
Nou, je zou ze kunnen bakken……
Ingrediënten (4 personen):
500 g. groene onrijpe tomaten
125 g. bloem - 50 g. bloem voor het bestuiven - 100 g. maïsmeel (polentameel bijvoorbeeld)
1 ei - 300 cc melk - 0,5 l zonnebloemolie
1 tl chilipoeder - 1 teen knoflook – zout – peper - ketchup – tabasco










Snijd de tomaten in plakken van 1 cm dik. Snij bij de kontjes het schilletje eraf: anders plakt het deegje niet. Doe de 50 g bloem in een
zakje of afsluitbaar bakje, doe de tomaten erbij en schudt zodat alle tomaten helemaal bedekt zijn.
Maak een stevig beslag van maïsmeel, bloem, ei, geperste knoflook, zout en peper, chilipoeder en melk.
Roer de plakjes tomaat erdoor en zorg dat alles goed bedekt is.
Verhit de olie tot 180 graden: als je een houten lepel erin houdt en er vormen zich belletjes, zit je goed.
Laat de plakjes er voorzichtig in zakken. Doe de pan niet te vol: dan mislukt het.
De plakken tomaat mogen elkaar niet raken. Keer om, bak tot de plakjes egaal goudbruin zijn.
Laat ze uitlekken, strooi er eventueel nog wat zout op.
Serveer met ketchup of tabascosaus. En gebakken garnalen. Of vissticks, als je groen wordt bij de aanblik van garnalen.

Zaaien
Je kunt tomatenplanten kopen maar ook gemakkelijk zelf zaaien, met als voordeel dat je
dan veel meer keus hebt uit bijzondere soorten. Let bij aankoop altijd goed op of je
tomaten bedoeld zijn voor de binnen- of buitenteelt. Om tomatenzaden vlot te laten
kiemen hebben ze een constante temperatuur nodig van 20 graden. Buiten zaaien lukt
niet omdat we die temperatuur pas midden in de zomer hebben dat is te laat voor een
redelijke oogst. Zaaien moet dus binnen bij kamertemperatuur of in een verwarmde kas
c.q. serre. Een mooie datum om hiermee te starten is half maart.
Dunnen
Wanneer de zaden gekiemd zijn (meestal na een week of twee) en hun eerste echte
blaadjes hebben, kun je ze verspenen. Plant er steeds twee bij een hoge staak, zodat je
ze tijdens de groei kunt opbinden.
Planten
De verspeende plantjes blijven binnen tot het buiten zomers warm is (tweede helft juni), daarna
kunnen ze buiten worden uitgeplant. Planten bestemd voor de kasteelt laat je doorgroeien tot ze
groot genoeg zijn om te verpotten; zet ze daarna op hun definitieve plaats. Plant steeds bij een
staak die hoog genoeg is (twee meter). Heeft de plant de top van de staak bereikt, dan kan de top
eruit. Struikvormende planten doen het ook goed in een hangmand, mits ze voldoende water
krijgen.
Dieven
Wanneer je tomaten de vrije hand geeft, word je al snel geconfronteerd met een woeste bos
bladeren waar maar weinig vruchten aan groeien. Je moet daarom tamelijk medogenloos
optreden en alle zijscheuten uit de oksels van de planten wegbreken. Alleen de hoofdstengel
mag blijven staan. Doe dit minimaal eens per week. Hoewel het wreed lijkt al deze stengels vol
met bloemen weg te halen, is het beter dat de plant zich kan concentreren op enkele
vruchttrossen met grote vruchten dan op heel veel tomaatjes die niet
groter dan bessen worden! Tomatenplanten met een struikvorm hoeven niet
gediefd te worden.....
Voeden
Belangrijk bij tomaat is de verhouding stikstof en kalium. Stikstofovermaat veroorzaakt een te
weelderige bladgroei ten nadele van de bloem- en vruchtkwaliteit. Voldoende kalium is nodig voor een
smaakvolle, stevige vrucht met een mooie kleur die goed bewaarbaar is.
Magnesium is belangrijk om de bladkleur van de oudste bladeren te houden.
Er is speciale tomatenvoeding op de markt. Je kunt deze kopen in het
tuincentrum. Daar zitten alle benodigde stoffen in de juiste verhouding in.
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Ziekten en plagen
 Tomaten zijn erg gevoelig voor aardappelziekte: deze wordt veroorzaakt door de schimmel
Phytophthora infestans. Vooral bij vochtig warm en donker weer worden veel planten
aangetast. De aantasting begint meestal in de tweede helft van juni. Aan de buitenkant van
de vruchten zitten donkerbruine, droge plekken. Probeer de planten droog te houden door
nooit op de bladeren te gieten en door ze te beschermen tegen regen.
 Neusrot: de vrucht wordt hard en bruin aan de onderkant door een probleem met de
grond of watervoorziening. Een te hoge zoutconcentratie en te lage PH-waarde
(zuurgraad) bevorderen de uitbreiding. Sommige rassen zijn minder vatbaar.
 Watertekort: Miskleuring bij tomaten kan ontstaan als gevolg van verkeerd water geven.
Hiermee wordt bedoeld: gele vlammen die op de vruchten voorkomen. Deze onststaan
wanneer er een wanverhouding is tussen het wortelgestel (dat klein is) en het
bladoppvervlak (dat groot is).
Bij een sterke verdamping door veel zon en droge lucht, kunnen de wortels onvoldoende vocht aanvoeren en zal de plant
vocht aan de vruchten onttrekken, waardoor cellen afsterven en aldus de gevlamde tomaten ontstaan. Een te vlotte
begingroei of een overmaat aan vocht (te veel gieten na het planten) liggen aan de basis van deze afwijking. Daarom is het
van belang om na het planten een sterke wortel te kweken door de jonge plant niet te veel te begieten.
Gebrekkige watergiften tijdens de vruchtzetting geven weer een ander probleem. Bij het telen
van hybriden is er altijd een wanverhouding tussen het wortelgestel van de plant en de grootte
van de plant (met veel vruchten) waardoor de grond bestendig vochtig gehouden moet worden. Is
dit niet het geval, zodat de grond tijdelijk een droge periode ondergaat, dan zal de plant
noodgedwonen water aan de vruchten onttrekken. Wordt na zo'n droge periode gegoten, dan zal
de vrucht onder een enorme druk komen te staan, met als resultaat dat de huid gaat barsten. In
deze barsten ontstaat vaak weer schimmel en rot.
Voelen je tomatenplanten zich niet zo lekker? Kijk dan hier om te ontdekken welke boosdoener er aan het werk is en hoe je die
kunt bestrijden.
Tomatenchutney

Deze chutney maak je in een handomdraai.
Lekker op toast, bij kaas of door een pasta.
Ingrediënten:
• 250 g rode uien, gesnipperd
• 500 g gemengde tomaten, grof gehakt
• 1 rode chilipeper, zonder zaadjes, in
ringetjes
• 75 ml rode wijnazijn
• 140 g bruine suiker
Doe alles in een pan, voeg naar smaak zout
en peper toe en meng alles goed door
elkaar. Laat dit in 30–40 minuten indikken
tot een jam. Voeg eventueel wat
geleerpoeder toe.
Giet over in gesteriliseerde potjes, zet
ondersteboven en laat afkoelen. In de
koelkast tot 4 weken houdbaar.

Beschermen
Bescherm tomaten in koude nachten met tuinfleece.
Oogsten
Tomaten mag je alleen eten als ze volledig rijp zijn.
Groene én harde tomaten zijn niet rijp en licht giftig!
Onrijpe tomaten kunnen wel worden gekookt,
gebakken of verwerkt tot chutney.
Aan het eind van het seizoen zullen er nog vaak groene tomaten aan de planten
zitten. Deze hoef je nog niet als verloren te beschouwen. Rooi voor de eerste
vorst de planten op en hang ze ondersteboven op een lichte, warme plek
binnenshuis. Hierdoor zullen nog enige vruchten rood kleuren. Je kunt ook alleen
de groene vruchten plukken en die op een donkere plek leggen met een rijpe
banaan erbij. Deze geeft een gas af waardoor de tomaten rijp worden. Heb je
daarna nog groene tomaten over, dan kun je die altijd nog gebruiken door er
chutney van te maken.

Zaadwinning
Tomatenzaad is niet goedkoop. Je kunt zelf zaden oogsten en volgend jaar weer gebruiken. Dit doe je zo:
 Kies tijdens het groeiseizoen enkele mooie vruchten van je favoriete soorten.
Markeer deze met een label.
 Wanneer de gekozen vruchten overrijp zijn, kun je ze plukken en in tweeën
snijden. De vrucht mag niet met schimmel besmet zijn!
 Schep de zaden uit de vrucht en in een glas en gooi het vruchtvlees weg. Schenk
de zaden over in een jampot en vul deze voor de helft met water. Schroef de
deksel erop.
 Laat dit enige tijd staan. Na vier of vijf dagen ontstaat er een schimmel die de
gelei rondom de zaden afbreekt. Deze gelei maakt het kiemen moeilijker.
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Giet de zaden in een zeef en was ze grondig met water om de schimmel te verwijderen. Schud ze op een bord en laat ze
drogen.
Eenmaal gedroogd, kun je de zaden in een envelop bewaren. Vergeet niet erop te zetten welke soort het is……

Pikant of zoet? Pak een peper!

Paprika's zijn er in allerlei kleuren, maar in den beginnen zijn ze
allemaal groen. Hetzelfde geldt voor het hete neefje van de paprika, de peper. Groene
paprika's en pepers oogst je dus van iedere soort als je dat wil. Paprika en
peper zijn trage groeiers. Wanhoop dus niet als je paprika's slechts een lengte
bereiken van 1 meter! Pepers blijven zelfs nog lager, ze worden gemiddeld 0,5 meter
hoog.
Rassen
Paprika's en pepers zijn zeer nauw verwant. Het verschil zit hem eigenlijk in de smaak. Hieronder een beknopte opsomming van
gemakkelijk in Nederland te verkrijgen soorten.

Paprika's
 Blokpaprika's. Deze hebben een vierkante vorm. Bijvoorbeeld: Ariane, Coctail Orange,
Orange Gourmet (oranje) / Krypton, Super Sweet Banana (wit) / Sweet Chocolate,
Choco Miniature Bell, Mavras (paars) / Coctail Yellow, Sardana, Topboy (geel) / Coctail
Red, Decora, maconi Rosso, Merit, Pimento, Sweet Cherry, Liebesapfel, Topepo Rosso,
Round of Hungary (rood)
 Puntpaprika's. Deze hebben de vorm van een peper (puntig), maar zijn niet heet.
Bijvoorbeeld: Bless, Lombardo, Corno di Torro (rood) / Feher, Sweet Banana, Palladio,
Pusztagold (geel)
Pepers









Capsicum annuum (mild): Anaheim, Ancho 101, Poplano, Black Peru, çarliston Goldie, Ciliegia Piccante, Elephant's Trunk,
Rouge de la Bresse
Capsicum annuum (medium heet): Espelette, Holy Mole, Hungarian Yellow Wax, Ideal Salsa, Old Man, Shishitou,
Padron, Peperoncini, Spaanse rode/Gele/Paarse, Espanhola
Capsicum annuum (zeer heet): alle Cayenne-types, Fresno, Serrano, Jalapeño Early Hot, Pequin,
Sarena, Surinaamse Rode, Tépin
Capsicum chinense (zeer heet): alle Ajouma-types, Mme. Jeanette, White Bullet, Limo,
Rocotillo, Red Squash
Capsicum baccatum (medium heet): Bishop's Crown, Mayan Cabanero Love
Capsicum frutescens (zeer heet): Bolivian Rainbow, Rawit
Pubescens (redelijk koudebestendig, variërend van medium heet tot zeer heet):
Manzano, Piri Piri, Rocato Red-Yellow, Rojo, Amarillo

Grond
Paprika's doen het op vrijwel alle grondsoorten goed, mits deze voldoende humeus en waterdoorlatend zijn. Zware klei en
veengrond zijn ongeschikt.
Zaaien
Het zelf zaaien van pepers en paprika's is niet echt moeilijk. Je hebt er een bakje met een transparant deksel voor nodig,
bijvoorbeeld zo eentje waarin champignons worden verkocht. Hierin kunnen de zaden in de tweede helft van maart worden
gezaaid.
Liever niet vroeger omdat ze dan te spichtig opgroeien. De beste
zaaitemperatuur is 22-25 graden, zowel overdag als 's nachts. Vul voor het
zaaien het bakje met speciale zaai- en stekgrond en leg de zaden ongeveer 1
centimeter diep in de aarde. Houd tussen de zaadjes onderling een afstand
aan van 1 tot 2 centimeter. Dit is een geduldwerkje, maar het voordeel is dat
je de eerste weken niet hoeft te dunnen. De jonge planten hebben voldoende
ruimte om zich boven- en ondergronds vlot te ontwikkelen en er is minder
kans op schimmelziektes.
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Maak na het zaaien de grond één keer goed vochtig en doe het dekseltje op het bakje. Na één tot twee weken komen de
plantjes tevoorschijn.
Planten
De zaailingen groeien vrij traag. Een constante temperatuur van ruim 20 graden is belangrijk. Lucht dagelijks en haal bij
zonnige dagen de deksel van het bakje. Eind maart vormen de planten na de kiemblaadjes hun eerste echte blaadjes. In deze
overgangsfase moeten de planten worden verspeend naar afzonderlijke potjes van 5x5 centimeter. Zet ze bij het verplanten
een stuk dieper zodat de potgrond net tot onder de eerste blaadjes komt. Even aandrukken, water geven en opnieuw enkele
dagen afdekken om de schok van het verplanten op te vangen. Bescherm de jonge planten tegen felle zon. na ongeveer een
week kunnen ze zonder glas of deksel verder groeien.
Een temperatuur van 20 graden is nog steeds noodzakelijk. Eind april zijn de planten meestal
groot genoeg om ze voor een tweede keer te verpotten, nu in een pot van 9 centimeter. Als
alles meezit heb je eind mei mooie, compacte planten van zo'n 20 tot 25 centimeter met
bovenin een bloemetje. Ze zijn nu klaar om op hun definitieve plek uit te planten. Pepers en
paprika's hebben een voorkeur voor een open plek maar willen ook graag beschutting tegen
de wind. Zet ze 50 centimeter van elkaar en voeg aan elk plantgat wat compost toe. Een
flinke watergift is voldoende voor een goede start. Een mulchlaag rondom de planten is
ideaal, mits deze niet te rijk aan voedingsstoffen is. Wie de planten onder glas teelt, kan de
plantjes iets vroeger uitplanten.
Dunnen
We kunnen gerust stellen dat de paprika een intelligente plant is omdat hij zelf de overtollige
vruchten afstoot; dat scheelt dunnen! De plant weet wat hij aankan en daarom maakt hij zijn
eigen keus in de vruchtbeginselen.
Voeden
Geef niet te veel mest. Extra voeding gaat ten koste van het rijpen van de vruchten. Met een
voorraadje compost moeten ze het een heel seizoen kunnen uithouden.
Paprika's zijn slimme planten en kunnen zelf aangeven wanneer ze dorst hebben. Dan draait hij
namelijk een aantal bladeren om. Dan gaan de bladmondjes dicht en kan de plant niet meer
verdampen. Geef dan ook onmiddellijk water als je dit aantreft.
Ziekten en plagen
Peper- en paprikaplanten zijn tamelijk gevoelig voor schimmelziekten, zeker als ze onder glas
worden geteeld. Giet het water zo veel mogelijk bij de voet van de plant en probeer de bladeren
niet nat te maken.
Tijdens de maand augustus kan het voorkomen dat de mooi glanzende vruchten plots kleine bruine
streepjes vertonen. Dit zijn krimpscheurtjes. Dit wordt veroorzaakt door het kouder worden van
de nachten. Dit is bijna onvermijdelijk, maar je kunt de vruchten gewoon eten.
Voelen je parika's of pepers zich niet zo lekker? Kijk dan eens hier of je de oorzaak kunt vinden.

Zelf sambal maken, voor pittige typjes

Sambal koop je in een potje, en is verkrijgbaar in talloze smaken. Maar je kunt het ook zelf maken, geheel naar eigen smaak.
Ingrediënten (voor een grote pot):
500 gram pepers naar keuze
1 grote ui - 8-10 teentjes knoflook
1 el zout - 3 el bruine basterdsuiker
2 dl ketjap manis - olie

 Zorg ervoor dat de keuken goed geventileerd is, in verband met irriterende dampen.
 Snijd de pepers doormidden en verwijder de zaadjes (voor extra pittige sambal laat je ze zitten). Pel ui en knoflook en snijd ze in stukjes.




Doe ui en knoflook in de blender en pureer ze bijna fijn. Doe dit in een schaaltje. Doe hetzelfde met de pepers. Zet een pannetje op het vuur
en doe er een bodempje water in. Voeg vervolgens de fijngehakte pepers, knoflook en ui toe en breng het aan de kook. Voeg ketjap, suiker en
zout toe. Breng weer aan de kook en stamp met een stamper in het pannetje de ingrediënten fijn. Zorg dat het niet te nat wordt. Is het te
droog voeg dan wat extra ketjap toe. Wanneer alles fijn is en het vocht verdampt, is de sambal klaar.
Giet de sambal in de pot en laat dit afkoelen. Bewaren in de koelkast. Verleng de houdbaarheid door er wat olie op te gieten.
Maak je persoonlijke sambal door één of meer van deze ingrediënten naar smaak toe te voegen: trassi – tamarindesaus – citroengras –
gember - palmsuiker
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Beschermen
Wanneer de zon ongehinderd op de vrucht kan schijnen, ontstaan er wit-gele vlekken die
een beetje ingezonken zijn. Later gaan deze plekken schimmelen. Bescherm de planten
tegen felle zon door de ramen van de kas met speciale verf de beschilderen, planten met
pot in de schaduw te zetten en planten in de vollegrond van schaduw te voorzien
(parasol!). Bij rassen met grote vruchten kun je eventueel een steunstok aanbrengen
zodat de zwaar beladen planten niet gaan doorhangen.
Oogsten
Je kunt paprika's en pepers gekleurd of groen oogsten. Gekleurd zijn ze zoeter (paprika's) of heter (pepers) dan groene.
Het is wel zo dat de zaden in de vrucht een groot deel van de energie van de plant wegnemen. Wanneer je rijpe vruchten oogst
is de opbrengst 30% lager.

Perfecte piepers!

De teelt van aardappelen is niet moeilijk. De uitdaging is om een gezonde oogst binnen
te halen. Gezond in twee opzichten: zonder aantasting maar ook zonder gebruik te
maken van chemische middelen.
Rassen
Bij de teelt van aardappelen zijn vroege, middellate en late rassen te onderscheiden.
Welk ras je kiest hangt grotendeels af van wat je ervan verwacht. Er zijn er zo'n 250.
Hieronder noem ik er een paar die in Nederland goed te verkrijgen zijn:
 Vroege rassen: Première (bloemig, voor bakken en koken), Witte en Rode Eersteling (ook bloemig maar ongeschikt om te
bakken) of Gloria (lange knollen met een gele schil). De Eerstelingen zijn nogal vatbaar voor aardappelziekte. Première en
Gloria kunnen daar beter tegen
 Middellate rassen: Bintje (bloemig; geschikt om te bakken), Nicola (vastkokend, ook om mee te
bakken), Charlotte (glad, goed gevormd en erg smakelijk), Surprise (voor zandgrond), Irene (ook
voor zandgrond) of Santé (vastkokend). Bintje is zeer gevoelig voor aardappelziekte, Nicola
en Charlotte zijn dat minder. Santé is vrijwel geheel resistent en als hij al wordt aantast, dan
bereikt de ziekte de knollen niet.
 Late rassen: Rosa (rode schil, vastkokend), Van Gogh, Corne de Gatte (lichtrose), Eba (voor klei
en zand), Furore (voor lichte klei) en Libertas. Vang Gogh is redelijk bestand tegen
aardappelziekte.

De truffelaardappel is een bijzonderheid: zwart van buiten en paars van binnen. Dit is een echte
delicatesse.
Grond
Voor elke bodemsoort is er wel een geschikte aardappel. Ze kunnen er alleen niet tegen als het water niet wegkan omdat dit
rotting veroorzaakt. Wanneer de grond zuur is, moet je hem een beetje kalk geven, maar niet te veel want dan krijgen de
aardappels schurft. http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/groentenaardappelen.htm
Voortrekken
Aardappels kun je niet zelf zaaien. Ze worden gepoot. Pootaardappels kun je bij
tuincentra en via internet kopen (aardappels die je in de winkel koopt zijn niet
geschikt!). Ze ze enige weken voor je ze wilt planten op een lichte plaats. Gebruik
hiervoor een eierdoos, dan gaan ze niet aan de rol. Na enige tijd krijgen ze witte
uitlopers en kunnen ze worden gepoot.





De vroege rassen worden begin april gepoot op een onderlinge afstand van 50x40 centimeter. Per 10 vierkante meter heb
je ongeveer 1,25 kilo pootgoed nodig. Dit levert 20 kilo aardappels.
De middellate rassen worden in de tweede helft van april gepoot op een onderlinge afstand van 60x40 centimeter. Per 10
vierkante meter heb je ongeveer 1 kilo pootgoed nodig. Dit levert ongeveer 35 kilo aardappels.
De late rassen worden eind april, begin mei gepoot op een onderlinge afstand van 70x40 centimeter. Je hebt per 10
vierkante meter ongeveer 1 kilo pootgoed nodig. Dit levert ongeveer 40 kilo aardappelen.
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Aardappels worden op rijen geplant. Op de juiste afstand maak je gaten van 5 tot 10 centimeter diep. Daarin leg je de poter.
Daarna wordt het plantgat dichtgemaakt en iets aangedrukt.
Aanaarden
Wanneer de eerste puntjes van het groene loof boven de grond komen, worden de planten
aangeaard. Dat wil zeggen dat de grond tussen de rijen wordt uitgediept en gebruikt wordt om de
rijen mee op te hogen.
Enkele weken na de eerste keer wordt nogmaals aangeaard. Dit is belangrijk om te voorkomen dat
de knollen in het licht groeien en groen worden. Ze zijn dan oneetbaar.
In plaats van te aarden is het ook mogelijk om een mulchlaag aan te brengen van minstens 20
centimeter dik. De knollen ontwikkelen zich dan onder de
mulchlaag. http://www.freewebs.com/belevenissen-van-eentuinkabouter/groentenaardappelen.htm
Voeden
Wanneer de grond erg zuur is, moet je kalk toevoegen maar wees hiermee voorzichtig. Te veel kal kan de oorzaak zijn van
schurft.
Ziekten en plagen
Aardappelen worden door verschillende ziekten aangetast waardoor de oogst sterk vermondert of zelfs verloren gaat. Zijn ze
eenmaal geplant, dan is het te laat om nog in te grijpen als het mis dreigt te gaan. De basis voor een gezonde oogst ligt al bij
de aanschaf van de pootaardappels. Kies zo veel mogelijk voor ziekteresistente rassen. Poot alleen aardappels die 100% gezond
zijn. Pas zo veel mogelijke het principe van vruchtwisseling toe.
 Aardappelziekte: deze wordt veroorzaakt door de schimmel Phytophthora infestans en
geeft de meeste problemen. Vooral bij vochtig warm en donker weer worden veel planten
aangetast. De aantasting begint meestal in de tweede helft van juni. Vroege rassen
hebben er daarom niet zo vaak last van. De infectie met aardappelziekte wordt
verergerd door bij het watergeven over de planten heen te sproeien. De ziekt is te
herkennen aan de bruinzwarte vlekken op de bladeren met daaromheen een groene rand.
Bij vochtig weer verschijnt aan de onderkant van de bladeren grijs schimmelpluis. Een
aangetaste knol vertoont een grijsblauwe verkleuring van de schil. Later zinkt deze plek
iets in en wordt bruin. Aangetaste knollen gaan snel rotten en stinken. Er is niet echt
een bestrijdingsmiddel.
Er zijn wel rassen die resistent zijn. Haal aangetaste planten uit de grond en vernietig ze. Laat na de oogst niets op het
land liggen. Je kunt wel preventief spuiten met bijvoorbeeld brandnetelgier om de algehele gezondheid (en dus
resistentie) van de planten te verhogen.

Schurft: dit wordt veroorzaakt door de schimmel Streptomyces. Deze is vooral
schadelijk wanneer het droog is tijdens de periode van de knolzetting. Op de plaatsen
waar de schimmel de knol binnendringt, zie je een soort pokken die soms bobbeltjes
vormen, maar ook heel diep in de aardappel kunnen doordringen. Schurft is goed te
voorkomen door bij droogte regelmatig water te geven (onder de planten, niet
eroverheen). Ook een te veel kalk in de bodem kan de oorzaak zijn.
 Aardappelmoeheid: deze wordt veroorzaakt door het aardappelcyste-aaltje. Deze dringen als
larve de wortel binnen van de waardplant. Hierin ontwikkelen zij zicht tot volwassen aaltjes en
vindt de bevruchting plaats. De vrouwelijke aaltjes zwellen op doordat zij de eitjes in hun
lichaam opslaan. Daardoor breekt de wortel open en de zijn de zwangere aaltjes zichtaar als
witte speldenknopjes. Later worden deze cysten bruin en taai.
Bij het rooien blijven ze in de grond achter en kunnen jarenlang infectueus blijven. Pas wanneer
er weer aardappels worden gepoot op dezelfde plaats (of andere leden van de nachtschadefamilie, zoals tomaten of paprika's), komen de aaltjes naar buiten en tasten de wortels van het nieuwe gewas aan. Je kunt
niet heel veel doen om de aaltjes te bestrijden. Wel is belangrijk om nooit twee jaar achter elkaar op dezelfde plaats
aardappels te poten. Dit heet vruchtwisseling. Er zijn rassen die enigszins resistent zijn tegen de aaltjes. Alleen Santé is
vrijwel ongevoelig.
Wie aardappelen verbouwt, is wettelijk verplicht om aangetast materiaal deskundig op te laten ruimen zodra de aantasting
een bepaalde grens overschrijdt (1.000 geïnfecteerde blaadjes op een oppervlakte van 20 vierkante meter of 2.000
geïnfecteerde blaadjes op een oppervlakte van 100 vierkante meter). Aangetaste delen mogen niet op de composthoop
maar moeten in de vuilnisbak. Of verbrandt ze.
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Voelen je aardappelplanten zich niet zo lekker maar zijn er andere symptomen dan die hierboven staan? Kijk dan eens hier of
je de oorzaak kunt vinden!



Oogsten
 De vroege rassen worden vanaf half juni
geoogst. Ze zijn slechts enkele weken
houdbaar. Je kunt ze oogsten terwijl het loof
nog groen is.
 De middellate rassen worden in augustus en
september gerooid. Ze zijn enkele maanden
houdbaar. Het loof moet afgestorven zijn.
De late rassen worden tweede helft september, eerste helft oktober gerooid
en zijn tot een half jaar houdbaar. Het loof moet afgestorven zijn.

Til de aardappels met een riek uit de grond. De laatste aardappels moeten gerooid
zijn voor de vorst invalt.
Aardappels bewaar je koel (4 tot 8 graden), donker en op een plaats met voldoende
luchtcirculatie. Zijn aardappels groen geworden, dan mag je ze niet meer eten. Ze
zijn dan giftig geworden!

Wat te doen met de schillen?

Waarom zou je de schillen weggooien? Het
klinkt misschien raar maar je kunt ze ook
frituren!
Pak 4 tot 6 grote aardappels en was ze
grondig. Droog ze heel goed af en schil ze met
een dunschiller, probeer de schillen zolang
mogelijk te maken. Dep de schillen met
keukenpapier voorzichtig droog zodat de
schillen niet breken. Bestrooi ze met wat
zeezout.
Verhit in een pan frituurolie tot ca. 180 graden
Celsius. Frituur de schillen. Ze hebben ongeveer
3 á 4 minuten nodig om lekker krokant te
worden. Als ze goed knapperig zijn, haal je de ze
uit de pan en laat je ze uitlekken op
keukenpapier. Als ze goed zijn uitgelekt strooi
je er naar smaak nog wat zeezout overheen. Je
kan er ook kruidenmengsels uit de supermarkt
voor gebruiken. Experimenteer vooral naar
hartelust!

19e en eerste helft 20e eeuw: Dodelijke blikken!

In het begin van deze periode kwam in Nederland de industrialisatie op gang en nam de kennis in de
voedingsmiddelen leer toe. Daardoor werd men zich bewust van de noodzaak het voedsel zoveel
mogelijk te variëren.
Voor het eerst werden serieuze pogingen gedaan om het karige dieet van de armen zo goedkoop
mogelijk aan te vullen. Desondanks at de ‘gewone' man over het algemeen noch vers vlees, noch
groenten. De armen konden zich amper ander voedsel dan aardappelen veroorloven. Tegen het einde van de negentiende eeuw
verbeterde de voeding aanzienlijk. Dit was een geleidelijk proces. Verschillen tussen de voeding van de diverse
maatschappelijke klassen bleven echter nog lang bestaan.
Dankzij onze koloniën maakte de bovenlaag van onze bevolking kennis met tropische
vruchten. Met perziken, abrikozen en citrusfruit was men al bekend, maar nu werd het
een ware rage om je gasten bijvoorbeeld een banaan voor te schotelen.
Dit soort vruchten was slechts mondjesmaat beschikbaar, omdat het van ver moest
komen. De prijzen waren astronomisch: een ananas kostte een middenklasse
maandsalaris. Wie zich een verwarmde kas kon veroorloven probeerde om ze zelf te
telen, met veel vindingrijkheid en een
wisselend resultaat.
Dit is ook het tijdperk waarin men leerde hoe men groenten in blik kon inmaken.
Voor reizigers en landgenoten in het buitenland was dit een grote uitkomst. De
eerste blikken werden gemaakt van een legering waarin veel lood zat. Mensen die
veel blikvoedsel aten werden daardoor langzaam maar zeker vergiftigd.
De broodmaaltijd werd in alle regio's van het land en ook bij alle sociale lagen
bekend en genoot bovendien overal en bij iedereen aanzien.
Boter en kaas, nog steeds in gezinnen zelf gemaakt, bleef voorbehouden aan welgestelde boeren of burgers. De arbeider
stelde zich tevreden met vet, reuzel of uitgestreken aardappel op zijn brood. Pas tussen 1860 en 1870 ging men boter
machinaal vervaardigen. Dat viel ongeveer samen met pogingen om kunstboter te maken.
In het algemeen gaat het eten van vis in de negentiende eeuw echter achteruit.
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Bier was niet meer zo populair, wijn was voor de welgestelden. De arbeiders dronken jenever om
de laffe smaak van de aardappelen en de meelkost weg te spoelen, maar net zo goed om hun
ellende en armoede te vergeten.
Jam maakte pas in de twintigste eeuw zijn entree. In de jaren twintig verschenen er geleidelijk
meer recepten in kookboeken om zelf jam te maken. Anders dan in Engeland, dat vanaf de
zestiende eeuw een ononderbroken ontwikkeling van suikerwaren (waaronder marmelade) kent,
heeft jam in ons land bekendheid gekregen als industrieel product; daarna pas kreeg de
huishoudelijke productie ervan enige omvang.
Tot 1940 bleef het eetpatroon in Nederland vrijwel onveranderd.

Kweek je eigen tropische fruit

Tuinkabouters die eens wat anders willen en in het gelukkige bezit zijn van serre,
verwarmde kas of patio kunnen zich eens wagen aan het zaaien en opkweken van
meer exotische vruchten. Sommige soorten kun je ook kweken in de huiskamer.
Succes is absoluut niet gegarandeerd, plezier en vele leerzame momenten wel!
Hieronder kun je lezen hoe je ananas, avocado, bananen, cactusvijg, citrusvruchten,
dadels, granaatappels, guave, koffie, litchy en rambutan, mango, olijven, papaya en
passievruchten zelf kunt kweken.
Ananas
Hoewel je hem kunt zaaien, kun je ook een ananasplant kweken door de kroon in de aarde te zetten.
Hoewel dit niet altijd het geval is, is het heel goed mogelijk dat er uiteindelijk een vrucht aan de nieuwe plant komt. Je moet
wel geduld hebben!
Het werkt zo:
1. Kies een ananas met een gezonde, grote kroon. Snijd deze zo'n twee centimer vanaf de top van de vrucht af
2. Snijd al het vruchtvlees weg rond de basis van de kroon
3. Haal de onderste bladeren voorzichtig weg, blaadje voor bladje, totdat je een soort stammetje overhoudt
4. Snijd dan het laatste vruchtvlees weg
5. Vul een pot met potgrond, vermengd met fijn grind. Zet de kroon daarin, vul verder aan met aarde en druk dit goed aan
6. Zet de pot op een warme, lichte plaats en geef hem water.
Als je geluk hebt, zal de plant naar verloop van tijd wortels ontwikkelen en zullen niet lang daarna nieuwe blaadjes verschijnen.
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Avocado
De avocado is afkomstig uit Midden en Zuid-Amerika. De vruchten die je in de supermarkt koopt, zijn gekweekt in Spanje of
Israel, enigszins bestand tegen koelere omstandigheden en waarschijnlijk het meest geschikt als kuipplant.
Nadat de pit uit de vrucht is gehaald, moet hij eerst schoongewassen worden en 24 uur
drogen tot het bruine vlies om de pit barst. De pit wordt dan geplant met de bolle kant naar
beneden in vochtige grond zodat deze ongeveer 2/3 onder de grond zit. Zet de pot op een
warme lichte plaats, bijvoorbeeld op een vensterbank met een radiator eronder. Houd de
bovenkant van de aarde vochtig met een plantenspuit. Het kiemen duurt vaak lang. Het is
moeilijk aan te geven wanneer kieming zal plaatsvinden. Het kan twee weken duren of een
halfjaar. Of het lukt helemaal niet!
Als de plant flink gegroeid is, moet hij worden getopt zodat er een bossige struik ontstaat. De
plant kan in de zomer op een beschutte plaats in de halfschaduw buiten staan. Hij vraagt dan
redelijk veel water en mest. Hij moet binnen overwinteren op een lichte plaats tussen de 5 en 15
graden Celcius. Stop dan met het geven van voeding en begin er pas weer mee een maand
voordat de plant naar buiten gaat.
Het zal wel een aantal jaren duren voor de plant bloeit. Als je vruchten wilt, zul je met een penseeltje voor bij moeten spelen.
Cactusvijg
De cactusvijg is de vrucht van een schijfcactus. Pas op met de vrucht want de schil zit vol met kleine
stekeltjes. Deze zijn moeilijk uit je vingers te krijgen en veroorzaken jeuk.
De zaden worden uit de vrucht gehaald, schoongespoeld en gedroogd. Ze kunnen goed worden
bewaard. Zaai ze in vochtige cocopeat. Het duurt ongeveer 4 tot 6 weken voor de zaden kiemen. Deze
kiemplantjes lijken nog helemaal niet op een cactus. Pas na verloop van tijd zie je tussen de
kiemblaadjes een stekelig bolletje verschijnen.
Soms komen er twee kiemplantjes uit één zaadje waarvan de zwakste moet worden weggehaald.
In de zomer staat de plant buiten op een warme zonnige plaats, indien mogelijk onder een afdakje
want hij houdt niet van een overdaad aan vocht. Geef de planten 2 à 3 keer vloeibare cactusmest.
De overwintering moet licht en koel zijn, een graad of 5 celsius is ideaal. In deze periode mag hij geen voeding krijgen en
slechts sporadisch water. Het zal wel een aantal jaren duren voor de plant bloeit. Als je vruchten wilt, zul je met een
penseeltje voor bij moeten spelen.
Citrusvruchten
Wie kent ze niet: sinaasappelen, citroenen, grapefruit? Allemaal leden van de prachtige
Citrus familie.
Je kunt ze gemakkelijk zaaien uit zaden die je wint uit vruchten die in de winkel koopt.
Vaak komen er twee plantjes uit één pit. Deze planten zullen minder sterk groeien dan de
exemplaren die je in de winkel koopt. Dit komt omdat ze geënt worden op een
sterkgroeiende onderstam. Dit hoeft echter helemaal geen probleem te zijn.
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De planten worden in kuip gekweekt, zodat je ze in de winter binnen kunt zetten. Citrusplanten hebben in de natuur een groot
wortelstelsel, daarom blijven in kuip gekweekte planten vaak klein maar ook beter te hanteren! De grondsoort moet
humusachtig, doorlatend, altijd vochtig en vooral kleihoudend zijn. Pas op: kalk is funest, dus geen kalkhoudende klei,
meststoffen of hard water geven. Als door kalk de zuurgraad van de grond toch te hoog wordt
uit zich dat meteen in geelverkleuring van het blad (chlorose). Geef in de zomer ruim
stikstofmest om de groei erin te houden.
Vanaf mei mogen de planten buiten, eerst een weekje in de schaduw, want direct zonlicht kan in
de eerste week buiten het blad ernstig verbranden. Hierna een zonnige en luchtige plek, een
vochtige plaats is minder geschikt. Na september overwinter je de planten in een lichte koude
ruimte, liefst rond 10 graden Celcius. Als de planten binnenshuis bloeien, met een penseeltje de
stampers bestuiven voor een betere vruchtzetting.
De planten worden vaak belaagd door dopluis. Deze kunnen met de hand verwijderd worden, zwaar aangetaste takken snoei je
weg. Voorkomen is beter dan genezen! Binnenplanten worden soms aangetast door spint, die kun je afspuiten met koud water.
Bladluis is binnenshuis bijna onvermijdelijk, hier zijn voldoende middeltjes voor in de handel.
Dadels
Dadels zijn de vruchten van de dadelpalm. In Noord-Afrika kunnen het bomen van wel 12 meter
hoog worden, waar trossen dadels aan hangen met een gewicht van wel 80 kilo. Dat zal je hier
niet lukken. Gelukkig maar!
De kiemkracht van een dadelpit is kort. Het is belangrijk dat de pitten zo snel
mogelijk gezaaid worden. Natuurlijk zijn dat pitten van verse dadels en niet van
gekonfijte, hoewel dat heel soms ook lukt. Het laten kiemen van een dadelpit is
een kwestie van geduld. Week de pitten 24 uur in lauw/warm water. Zaai ze een
paar centimeter diep in cocopeat. Houd deze vochtig, maar pas op voor te veel water, de zaden gaan dan
schimmelen en zijn dan verloren. Zet ze op een warme plaats met een temperatuur van 24 graden. Met wat
geluk komen er na een paar maanden groene sprietjes boven.
De dadelpalm kan in de zomer een plaatsje op terras of patio krijgen. Als hij genoeg water krijgt kan hij de zon goed
verdragen. Geef regelmatig speciale plantenmest (bij tuincentrum te verkrijgen).
De plant moet binnen overwinteren op een lichte plek en boven 10 graden Celcius. Geef in deze periode geen mest.
Granaatappel
De granaatappel is oorspronkelijk afkomstig uit Perzië en Afganistan maar wordt nu overal in de (sub)tropen gevonden.
Voor het zaaien moeten de kleine zaden uit het vruchtvlees worden gehaald. Dat is een lastig
karweitje. Daarna moet je ze drogen. Zaai ze vrij ondiep en dek het zaaisel af (donkerkiemer);
na een week of 3 tot 4 kiemen de zaden maar het kan ook langer duren.
Kweek de plantjes verder op een warme en lichte plaats. Als je hem buiten zet (en dat is heel
goed mogelijk), wil de granaatappel een zonnige, beschutte plaats, veel water en regelmatig
vleoibare mest. Dan blijft de plant groeien. Je kunt hem goed tot een stamboompje snoeien.
Na een paar jaar zal de plant gaan bloeien, maar om vruchten te krijgen moet je de bloem zelf
met een penseel bestuiven.
Overwinter de planten binnen op een lichte plaats. Geef dan geen voeding meer.
Guave
De guaveboom wordt in de tropen wel 9 meter hoog. In de kuip blijft hij veel kleiner, zeker
als je hem regelmatig snoeit. Het is een mooie plant met grote witte bloemen. De vruchten
zijn geelgroen.

19

Spoel de zaden goed af en laat ze een paar dagen drogen. Zaai ze onder een plastic zakje of glasplaat in een potje vochtige
cocopeat. Zorg voor onderwarmte. Zet ze bijvoorbeeld op de verwarming.
Zat de zaailingen zo licht mogelijk maar niet in de volle zon. Na circa een jaar kan de plant al gaan bloeien. Bestuif de bloemen
met een penseel.
Koffie
Koffie kan in de natuur wel 5 meter hoog worden. Die hoogte haalt hij bij ons in huis niet en bovendien kun je hem goed
snoeien. Het is een prachtige plant met mooie bladeren en witte bloemen.
Binnen de koffie-bes zitten twee koffiebonen met een dunne schaal (haal voor het zaaien deze schaal
er eerst af). Diverse firma's verkopen deze zaden. Stop ze liefst diep in de aarde met een plastic
zakje erover. De temperatuur moet hoog zijn. Zet het zaaigoed dus op de verwarming.
De plantjes komen snel op. Zet ze in het volle licht maar niet in de zon. De bladeren verbranden erg
snel. Wanneer hij 15 centimeter hoog is, kun je hem verpotten. De plant houdt van kalkarm water. Hij
moet ook in de zomer binnen blijven.

Litchy en rambutan
De litchy is afkomstig uit het zuiden van China en heel in de verte verwant aan de paardenkastanje. Hij is al 4.000 jaar in
cultuur.
De zaden verliezen vrij snel hun kiemkracht en moeten ze zo snel mogelijk na aankoop worden
gezaaid. Lukt dat niet, bewaar ze dan enige weken in een plastic zak met vochtig cocopeat in de
koelkast. Zaai de zaden ongeveer twee centimeter diep. Maak de aarde voor het zaaien vochtig en
zet de potjes op een warme en lichte plaats. De kiemtijd ligt tussen 1 en 4 weken. Dit is afhankelijk
van de plek waar het zaaigoed staat.
Jonge plantjes moet je tegen fel zonlicht beschermen. Ze zijn gevoelig voor tocht en sterk
schommelende temperaturen. Een hoge luchtvochtigheid is noodzakelijk. De kiemlingen worden
graag besproeid.
In de zomermaanden kunnen de planten buiten staan in de halfschaduw. Geef ze regelmatig
voldoende water en regelmatig mest.
Jonge planten overwinteren het best bij kamertemperatuur. Naarmate de planten ouder worden
kunnen ze koelere temperaturen beter verdragen.
Als je aan de kust tuiniert kun het het er na een aantal jaar op gokken en hem buiten in de volle grond laten staan. Bij vorst
moet je hem natuurlijk wel beschermen. In de vrije natuur bloeit de boom na 10-12 jaar. Of dat hier lukt is zeer de vraag.
Mango
Haal de pit uit de vrucht en maak om schoon. Het is niet moeilijk een mangozaad te laten
ontkiemen. Meeste kans maak je met vruchten uit de biologische teelt.
Er zijn alleen één problemen: De vruchten worden onrijp geplukt, hierdoor heeft het zaad weinig
reservevoedsel en dus kracht om te ontkiemen. Dit is te verhelpen door de kern uit zijn behuizing
te halen. Aan een kant van de pit zit een oog (een soort lidteken) aan deze kant zit de kiem. Maak
de pit aan de andere kant open. Prik een mes tussen de twee helften en wrik de pit open. Dit gaat
makkelijker als je eerste een dun randje van de schil haalt. De kern ziet eruit als een forse
platte pinda, aan de kant waar het oog zat kun je de kiem zien zitten.
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Leg de pit plat op vochtige potgrond, en duw hem licht aan zodat de pit rondom de grond
raakt, afdekken is niet strikt noodzakelijk. Een andere mogelijkheid is om de pit met de
kiem naar boven in de grond te steken, zodat de kiem net onder de grond zit. De kiem moet
vervolgens warm en vochtig worden gehouden. Meestal kiemt de pit binnen enkele dagen.
Eerst komt er een wortel, later de eerste blaadjes.
Na het vormen van de eerste blaadjes staat de groei vaak even stil. Daarna is het
afwachten. Met wat geluk zal de mango uitgroeien tot een plant met mooi glimmend blad.
Zomers kunstmest en oppassen voor koude.
Oogsten kun je eigenlijk alleen als de mango in verwarmde kas of serre staat. In ieder geval moet de mango om bloemen te
vormen in de herfst droger staan. Bloemen met de hand bestuiven. Mocht je mango vruchten maken, kun je de onrijpe
vruchten gebruiken voor jam of chutney.
Olijven
De olijf is een van de oudste gewassen die men kent. Hij wordt in de bijbel vaak genoemd.
Je kunt olijfplanten in het tuincentrum kopen, maar als je de hand weet te leggen op verse olijven
kun je ze zelf zaaien. Vraag eens aan iemand die rond de Middellandse Zee op vakantie gaat, of hij
wat verse exemplaren voor je mee wil nemen.
Olijventapenade

Olijven zijn een lekker en gezond
tussendoortje. Maak er eens een tapenade
van: heerlijk op toast en als broodbeleg.
Ingrediënten:
50 gr. zwarte olijven (ontpit)
30 gr. ansjovisfilets (1 kleine blikje)
1 el. Kappertjes - 1 el. verse peterselie
2 teentjes knoflook - 4 el. extra virgine
olijfolie
Maal alle ingrediënten fijn in een blender,
keukenmachine of hakmolen van de
staafmixer. Bewaar de tapenade in een
afgesloten potje in de koelkast.

Peuter de pit uit de olijf en maak hem schoon.
Vijl er een stukje van af, zodat het water
gemakkelijker kan binnendringen. Stop de pit onder de
(vochtige) grond. Als het plantje circa 10 centimeter
groot is, kun je hem verpotten in een grotere pot. Zet
de jonge planten nog niet in direct zonlicht.
De plant houdt niet van natte voeten en kan als hij wat groter is flink wat droogte
en zon verdragen. Zet hem in kleiachtige grond en laat deze niet te nat worden.
Geef niet te vaak mest.
De plant moet binnen overwinteren op een koele droge plaats; geef dan nog minder
water en helemaal geen mest meer.

Papaya
De papajaboom is afkomstig uit Midden-Amerika. Het is een snel groeiende onvertakte boom. Het hout van de boom is zeer
zacht en de stam is hol. Boven aan de stam zit een soort pruik van grote groene handvormige bladeren. Vlak onder die pruik
groeien de vruchten rechtstreeks aan de stam.
In de vrucht zitten vele tientallen zaadjes. Ieder zaadje zit in een zakje met sap. Verwijder deze
zeer voorzichtig want de zaden gaan snel stuk. Was ze daarna en leg ze 24 uur te drogen. Zaai ze
niet te diep met een dun laagje aarde bedekken is voldoende. Bij een temperatuur tussen 23 en 25
graden kiemen ze na een paar weken. De kiemplantjes zijn erg gevoelig voor kou, tocht en water dat
in hun schotel blijft staan. Laat de plantjes dus in de eerste twee jaar binnen staan.
Met een beetje geluk houd je een paar mooie planten over. Bloemen en vruchten zijn in ons land
alleen mogelijk als je de papajaplant kweekt in een warme serre of kas. Zet oudere planten in de
zomermaanden buiten op een zonnige, beschutte en zo warm mogelijke plaats en geef behoorlijk veel
water en mest.
De planten overwinteren binnen bij een temperatuur tussen 10 en 15 graden. Voor jonge planten is 15
graden de minimum overwinteringstemperatuur. Geef in deze periode geen voeding meer.
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Passievruchten
Passiebloemen zijn klimplanten en komen uit Zuid-Amerika. De vruchten van sommige
soorten zijn eetbaar. De bekendste is de Passiflora edulis (Maracuja).
Haal de zaden uit de vruchten en maak ze schoon met lauw water. Laat ze 24 uur drogen.
Houd de aarde goed vochtrig en zaai ongeveer 1 centimeter diep. Zaai ze in grote potten op
een warme en lichte zonnige plaats. Het duurt wel even voor de zaden kiemen.
Geef de planten in de zomermaanden mest en veel water. In de wintermaanden kunnen de bladeren eraf vallen. Geef ze dan
ook minder water. In het voorjaar kun je de plant inkorten en in een grotere pot zetten. De planten kunnen in de zomer buiten
staan, maar alleen als het echt mooi, warm weer is.
Wanneer de plant eenmaal in bloei komt, zul je zelf voor bij moeten spelen. De vruchten zijn rijp als ze beginnen te
"kreukelen".
Pinda's
Pinda's zijn familie van de bonen en erwten. Het plantje heeft wel wat weg van de
klaverplant. Waarom zou je niet eens proberen er zelf wat van te kweken?
Je kunt een eigen pindaplant kweken door een ongebrande pinda in de grond te stoppen.
Deze worden verkocht in de dierenwinkel, als onderdeel van vogelvoer maar je kunt ook in
een notenwinkel vragen naar rauwe pinda's.
Zaai ze in potten binnenshuis in goede potgrond. Leg de pinda op zijn kant in luchtige, niet te natte potaarde en druk omlaag
tot de bovenkant nog juist te zien is. Na de kieming kun je zonodig de rode zaadhuid voorzichtig verwijderen zodat de
kiemlobben zich kunnen openen. De plant vertakt zich snel tot een bossig struikje, dus zaai in een grote wijde pot.
Houd de planten warm en zet ze in de volle zon.
Na de bloei buigen de bloemstengels zich naar de aarde om zich in de grond te
boren. De vruchten groeien verder ondergronds. Daarom worden pinda's ook wel
aardnoten genoemd. De pindavrucht is eigenlijk een peul met zaadjes. De totale
opkweek van zaaien tot oogsten duurt slechts 12 weken.
Vaak hebben de plantjes last van spint, zorg ervoor dat de luchtvochtigheid op peil
blijft (regelmatig sproeien).
De pinda's moeten gedroogd en daarna in een koekenpan geroosterd worden, naar smaak zout toevoegen.

Heden: Vegetariërs eten eindelijk groen!

Na de Tweede Wereldoorlog werd de productie van voedsel grotendeels geïndustrialiseerd: de
bio-industrie en schaal-vergroting deden hun intreden. De voedselprijzen daalden spectaculair.
Vanaf 1960 eisten naast de aardappelen ook rijst en diverse pasta's een plaats op. Hierdoor
trad een forse daling van de aardappelconsumptie op. Ook bij het brood werd een neerwaartse
trend waargenomen.
Tegenover de enorme achteruitgang in de consumptie van de traditionele (maar eenzijdige) voedingsmiddelen staat een steeds
grotere variatie. De herkomst van de nu begunstigde producten moet niet op eigen bodem gezocht worden, maar in het
buitenland. Internationalisering is een zeer belangrijk kenmerk van het moderne eetpatroon geworden.
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De eerste confrontatie van Nederlanders met exotische eetgewoonten op een meer
omvangrijke schaal hing samen met de komst van ruim 200.000 Indische Nederlanders
vlak na de oorlog en de immigratiegolven van Zuideuropeanen, Surinamers, Antillianen,
Turken en Marokkanen die daarop volgden. Deze mensen waren gewend aan rijk
gevarieerde en deskundig bereide maaltijden en introduceerden de ingrediënten
hiervoor op de Nederlandse markt. Deze waren voor vrijwel iedereen betaalbaar.
Als gevolge van een sterk gestegen welvaart ging het maken van buitenlandse reizen na 1960
meer en meer tot het normale gedragspatroon behoren. Daardoor kwam men direct in
contact met het buitenlands eten. Stonden sommigen daar aanvankelijk nog afwijzend
tegenover (berucht zijn de verhalen over Nederlands met een kofferbak vol aardappelen en
andere Nederlandse eetwaar), in het algemeen groeide de belangstelling voor exotisch
voedsel. Waarschijnlijk daarom zijn er maar weinig landen waarin met zoveel overgave uit
andere eetculturen wordt geleend. Wel zal de Nederlander vervolgens altijd weer proberen
de specifieke smaak van buitenlandse gerechten zodanig af te zwakken dat er iets
‘gemiddelds' en weinig karakteristieks volgt.
Buitenlanders die Nederland bezochten, hebben zich door de eeuwen heen verbaasd over de geringe belangstelling voor eten
en over de eenvoud van het voedsel hier. Hoewel er de laatste decennia meer aandacht voor de genotsfunctie van de voeding is
ontstaan, heeft de Nederlandse keuken in het buitenland nog steeds geen wervende naam veroverd. De Nederlandse keuken
wordt algemeen als ‘winters' of ‘zwaar' beschouwd en ook denkt men dat haar weinige originele gerechten bedoeld zijn voor
potige arbeiders te land of ter zee: erwtensoep, hutspot en boerenkool met worst.
Omdat de meeste mensen tegenwoordig kunnen bepalen wat en hoe ze eten
(gebaseerd op wat ze lekker vinden in plaats van op wat ze zich kunnen veroorloven)
is er nu veel belangstelling voor de productiewijze van voedsel. Steeds meer mensen
kiezen voor biologisch geproduceerd voedsel,
of kiezen ervoor geen vlees of zelfs helemaal
geen dierlijke producten te eten. En dan zijn er nog de fanatiekelingen die vinden dat
voedsel niet gekookt hoeft te worden, omdat we dat in de oertijd ook niet zouden hebben
gedaan.
Aan het begin van de jaren nul ontstaat er een grote hang naar het verleden. Oudhollandsch is de trend van deze tijd. In dat
licht moeten we ook de terugkeer van de zogenaamde “vergeten groenten” zien. Hierbij gaat men er ten onrechte vanuit dat
deze vroeger veel werden gegeten en door het moderne gemaksvoedsel zijn verdrongen. Wij weten intussen beter……..

Niet alleen voor konijnen

Vanuit Azië hebben we een hele verzameling bladgroenten leren kennen (meestal uit de koolfamilie) die geen krop vormen maar waarvan naar behoefte blaadjes kunnen worden geplukt. Ze
worden vaak rauw in salades verwerkt maar ook vaak geroerbakt. Als het je goed plant, kun je
er het hele jaar van plukken!
Soorten
Deze soorten (en nog vele andere) kun je vaak kopen in de oosterse supermarkten of toko’s: Kaisoi,
Amsoi, Mibuna, Mizuna, Tatsoi, Zwarte mosterd, Paksoi, Chinese kool, Komatsuna en Tsoi Sim. In de
supermarkt of bij de groentenboer kom je ze echter zelden tegen. Gelukkig is het heel gemakkelijk
om ze zelf te kweken. Dat kan zelfs op de vensterbank!
Grond
Koolsoorten stellen weinig eisen aan de bodem. In iedere niet te natte en niet te zure bodem
kan de teelt succesvol zijn. Maak de grond voor het zaaien wel los en onkruidvrij.

23

Zaaien
Laat vóór het zaaien de losgemaakte grond een week braak liggen. Strooi de zaden uit in rijen die
op 15 centimeter van elkaar liggen. In de rijen moeten de zaden één voor één op 1 centimeter van
elkaar worden uitgelegd. Kijk altijd op de verpakking van de zaden wanneer je kunt zaaien, dit wil
nog wel eens per soort verschillen. Lees hier meer over binnen voorzaaien.
Planten
Pluksla zaai je ter plekke maar je kunt ook binnen voorzaaien en
later buiten uitplanten.
Planning voor jaarrond plukken
Van mei tot oktober kun je pluksla buiten kweken, daarna binnen in de kas of in potten
op de vensterbank. Jaarrond kunnen oogsten betekent wel dat je in de periode januari
tot en met oktober regelmatig zult moeten zaaien. In januari tot en met maart zaai je
binnen de planten voor waarvan je in het voorjaar wilt plukken. Ze kunnen in mei naar
buiten en dan kun je meteen beginnen met oogsten.
In mei zaai je buiten voor de oogst in juni, juli en augustus. In augustus en september zaai je weer binnen in potten voor op de
vensterbank of in de kas, waarvan je in de winter kunt oogsten. Alle hierboven genoemde soorten lenen zich voor dit soort
teelt, behalve de melde (die wordt tot 1,5 meter hoog en kan dus alleen buiten worden geteeld).
Dunnen
Na twee weken komen de plantjes boven de grond. Na verloop van tijd kun je zo veel plantjes uittrekken dat de overige op 5
centimeter van elkaar staan maar dit is niet strikt noodzakelijk.
Voeden
Tussentijds voeden met kunstmest bevordert de groei. Gebruik hiervoor gedroogde koemestkorrels. Geef de planten niet te
veel stikstof, dan worden ze gevoelig voor meeldauw.
Ziekten en plagen
De jonge, sappige blaadjes van de pluksla zijn populair bij plaagbeestjes als luizen en slakken. Bij
aanhoudende droogte kan er meeldauw verschijnen.
Kijk hier om de boosdoeners te identificeren en bestrijden. Waarschijnlijk ten overvloede, maar
toch: je moet de aangetaste bladeren niet opeten!
Beschermen
Jonge plantjes kun je beschermen tegen vorst en vraat door duiven. Maak hiervoor in het voorjaar een tunnel van PVC-buis en
doorzichtig plastic.
Oogsten
Vanaf 4 tot 6 weken na zaaien kun je beginnen met oogsten. Pluk regelmatig en voorkom
hiermee dat de planten in bloei schieten, waardoor ze aan smaak inboeten. Oogst naar
behoefte maar zorg er altijd voor dat je een plant niet helemaal kaalplukt. Dan is de kans op
afsterven groter. Snijd de blaadjes met een scherp mes bij de grond af. Pluk de alleen de
grootste blaadjes. Door gespreid te zaaien kun je jaarrond oogsten.

Vergeten groenten

Met deze term worden groenten aangeduid die ‘vroeger’ heel normaal waren in het Nederlandse menu maar tegenwoordig
vrijwel niet meer voorkomen en zelfs onbekend zijn bij een groot publiek. Het aanbod van groenten in de supermarkt en bij de
groenteboer is steeds schaarser geworden. Er liggen wel het hele jaar door sperziebonen, tomaten en bloemkool maar zelden
groenten die van oudsher in Nederland geteeld werden.
Volgens de Stichting Vergeten Groenten, zijn er twee soorten vergeten groenten. De eerste zijn de soorten die algemeen
bekend zijn maar waarvan de oude rassen vervangen zijn door nieuwere, die een hogere opbrengst hebben of beter bestand
zijn tegen ziekten en plagen.
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Dit is het geval bij vrijwel alle groenten, zoals kolen, wortels, bieten, bonen en tomaten. Van veel van deze soorten zijn de
sterke smaken, zoals bitter en zuur, weggekweekt. Voorbeelden hiervan zijn witlof en spruitjes, deze smaken tegenwoordig
veel minder bitter dan vroeger.
De tweede, veel interessantere, soort bestaat uit groenten die we bijna helemaal niet meer kennen of slechts mondjesmaat
kunnen kopen. Denk hierbij aan pastinaak en schorseneren. Deze zijn niet alleen uit de handel vanwege de te lage opbrengst
maar vaak ook vanwege een te uitgesproken smaak of omdat ze moeilijk schoon te maken zijn.
Alleen de meest fanatieke moestuiniers weten dat er honderden of zelfs duizenden soorten tomaten, wortels, bonen en
aardappelen bestaan. Of bestonden. Deze soorten worden tot de vergeten groenten gerekend:

Aardbeispinazie - Aardpeer - Klaroen - Andoorn - Barbarakruid - Pluklof - Brave hendrik - Haverwortel - Heilig Boontje –

Kardoen - Kliswortel - Knolkervel - Koolraap - Koolrabi - Lathyrus-peultjes - Malvablad - Melde - Mierikswortel – Naaldenkervel

Oeraugurkje - Palmkool - Pastinaak - Purperen artisjok - Raapjes - Rammenas - Rettich - Schorseneren

Slobber- of smeltkool - Snijbiet - Stoppelknol - Suikerwortel - Winterkers – Winterkervel - Winterpostelein –
Wortelpeterselie - Zeekool

Tuinkalender voor mei
Kraamkamer
 Nu is de tijd om de tweejarigen te zaaien. Het is het gemakkelijkst om ze buiten
in bakjes te zaaien, of ter plekke. Hier lees je hoe het zaaien in het werk gaat.
 Zaailingen van langzaamgroeiende vaste planten kunnen nu worden verspeend.
Het is belangrijk om de zaailingen te verspenen zodra ze hun eerste 'echte'
blaadjes krijgen. Er komen dan meer wortels aan de plant, waardoor ze beter
groeien.

Bloembakken en hanging baskets vullen
Werken met hoogte in een bloempot
Opfrisbeurt gazon na winter
Hoe snoei ik…….
Haag mooi taps snoeien
Buxus snoeien in mei en juni
Zomerstekken
Vaste planten steunen
Zomeronderhoud vaste planten
Zomerbollen planten
Water geven en mulchen
Draadalg voorkomen
Waterplanten planten in een mand
Onkruid verwijderen op grindpad

Gazon
 Op sommige plaatsen op het gazon blijft het water erg staan of blijft de grond erg nat. Je kunt een mestvork in de aarde
steken en deze zacht heen en weer bewegen. Op deze manier kan het water dieper de grond in.
 Strooi als er regen is voorspeld kunstmest op het gazon en herhaal dat binnen een maand. Op deze manier blijft het gazon
in gezonde conditie!
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Groene aanslag verwijderen, opgefrist terras
De afgelopen winter was buitengewoon nat, dus het is geen
wonder dat je paden en terrassen groen zien van de aanslag.
Die algen kun je prima verwijderen met de hogedrukspuit;
trek laarzen aan tegen het gespetter of gebruik een speciaal
opzetstuk voor terrassen. Stel bij tegels met een coating en
houten vlonders de druk zo laag mogelijk in, net als bij brede
voegen, anders spuit je het voegenzand weg.
Heb je geen hogedrukspuit, dan kun je de algen ook te lijf
gaan met een van deze huismiddeltjes. Los 4 eetlepels soda
plus een scheut groene zeep op in een emmer heet water en
laat dat een tijdje op de bestrating intrekken; schrob na met
schoon water. Je kunt ook heet water met een flinke scheut
schoonmaakazijn gebruiken; in dat geval laat je de tegels
eerst goed opdrogen en veeg je de aanslag daarna weg.



Afhankelijk van de groei, kan het gazon weer regelmatig
gemaaid worden. Doe dit vanaf nu ongeveer 1 tot 2 keer per
week.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons

Vijver
 Vergeet de vissen niet. Vanaf nu moeten ze weer volop
bijgevoerd worden. Zorg er echter wel voor dat al het voer
opgegeten wordt. Beter een aantal keren achter elkaar kleine
porties voeren, dan teveel in één keer.
 Staat het moerasgedeelte langs de vijver nog leeg? Dan kun
je nu de kattenstaart of lisdodde aanplanten. Deze beplanting
geeft je vijver een mooiere uitstraling.
 In de vijver zet de groei van de beplanting door. Let op of het
filter nog voldoende water geeft en spoel eventueel de
filtermaterialen om.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers

Er kan altijd méér bij!

Beplanting
 Je kunt zaden van eenjarigen en tweejarigen of vaste planten nu direct in de
volle grond zaaien. Denk aan soorten zoals papaver, vlijtige liesje,
leeuwenbekjes, duizendschoon, madelief.
 Schrijf de naam van de plant op een houten wasknijper en zet deze op de rand
van de pot. Dit geeft een decoratief effect en op deze manier weet je altijd
welke plant in de pot staat.
 Voor vetplanten begint nu de rustperiode. Geef deze daarom weinig water. Dit
zorgt ervoor dat de grond droog en los blijft.
 De ijsheiligen zijn voorbij, dus vanaf nu kunnen de voorgezaaide eenjarigen in de
grond worden geplant. Denk bijvoorbeeld aan de tabaksplant, middaggoud, salvia
en het leeuwenbekje.

Als er in de border planten zijn weg-gevallen
of er te weinig variatie in vorm of kleur is,
kun je die nu een nieuwe impuls geven. Het is
slim om vooraf een lijstje te maken, al kom je
ongetwijfeld ook thuis met aanwinsten die je
niet kon weerstaan!
Voor je nieuwe planten spreid je natuurlijk
een vers bedje: graaf een ruim plantgat waar
je wat extra potgrond doorheen mengt, zet
de plant in het gat, vul de ruimte rond de
kluit op met grond en druk die aan. Daar-na
even flink aangieten, zodat je planten direct
verder kunnen groeien.

Zie ook: Aanleggen en vernieuwen van borders / De juiste plant op de juiste plek / Planten doe je zo
Snoeien
 Kijk voordat je gaat snoeien de struiken even na. Er kunnen vogelnesten in
zitten.
 Groenblijvende hagen, zoals buxus, hulst, liguster en coniferen, kunnen in de
meimaand prima gesnoeid worden. Het snoeien van deze hagen kan nog tot in
augustus, maar nu zullen de jonge scheuten zich beter ontwikkelen.
 Perkrozen en rozen op stam kunnen nu tot op 3 tot 5 ogen teruggesnoeid worden.
Bij de klimrozen kunnen de zijtakjes op de gesteltakken kortgeknipt worden.
Lees meer over snoeien



Overige
 Mei is een mooie maand om tuinmeubels, bergingen, hekken en schuttingen op
te knappen. Denk er bij de keuze van de beits aan dat de kleurloze beits per
laag toch iets donkerder wordt. Dit geldt ook als je met een transparante
kleurbeits werkt.
 Plaats een regenton onder de goot of regenafvoer zodat je het regenwater op
kunt vangen. Gebruik dit gratis natuurwater voor alle beplanting.
 Zorg ervoor dat je terras weer opgeknapt is zodat je weer heerlijk kan zonnen,
koffie drinken of genieten. Een sfeervol terras is snel gecreëerd en je hebt er
een zomer lang plezier van.
Voor het bijeenbinden of bevestigen van planten, struiken of boompjes is groen touw of raffia erg geschikt. Door de
zacht groene of crème kleur valt het touw tussen het groen niet op.
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Moestuinkalender voor Mei
Zaaien
 Er kan nog genoeg in de volle grond gezaaid worden zoals bietjes, late erwten, wortelen,
broccoli, slasoorten, radijzen, rucola, knollen en spinazie.
 Zaai sperziebonen, courgettes, komkommers meloenen en maïs pas in de volle grond als
er in de komende zes weken geen vorst meer komt.
Kasgewassen
Gevoelige gewassen, zoals aubergines, paprika’s en tomaten, kunnen in de volle grond van de kas of in kweekzakken worden
geplant. Als je ze buiten wil uitplanten moet je ze eerst nog een paar weken in de kas houden.
Ongedierte

Rond deze tijd groeien je groente hard. Aangezien wortelen, pastinaken en de
koolsoorten nog steeds last kunnen hebben van ongedierte. Daardoor moet je ze zo
lang mogelijk onder het tuinvlies of insectengaas houden.

Wees op je hoede voor de koolvlieg. Zij is actief vanaf midden april tot einde mei.

Neem eveneens voorzorgen tegen wortelvlieg. Tuingaas is hiervoor de beste
bescherming.
Steun geven
Erwten hebben rijshout of gaas nodig om tegen te klimmen en tuinbonen moet je misschien met tuintouw aan stokjes binden.
Aardappels aanaarden
Ga door met het aanaarden van de scheuten die opkomen om te voorkomen dat de
scheuten groen worden. Breng de aarde rond de stengels aan. Je hoeft de scheuten
niet helemaal meer bedekken als er geen kans meer op nachtvorst is.
Duurzaam groenten kweken
Teeltplan en bemesting
Zaaien en planten
Bonen zetten
Kruiden in de moestuin
Bijzondere tomaten
Courgettes kweken
Sla kweken
Slakken bestrijden
Fruitbomen snoeien

Wieden
Het onkruid groeit nu hard. Schoffelen tijdens
droog weer maakt veel wiedwerk
met de hand overbodig.
Algemeen
Verzamel alle beschikbare, organische afval om je composthoop op te zetten. Alle groene
planten uit de natuur zijn bruikbaar. Oude zaden zijn reeds gevallen en nieuwe zijn nog niet
aanwezig. Let wel op de aanwezigheid van sommige plantenwortels. Wanneer zij aan de
buitenkant van de composthoop zitten, gaan zij zeker verder groeien.

Zie ook: Alles over de moestuin

Tuinkalender voor juni
Gazon
 Het gazon kan nu 1 of 2 keer per week gemaaid worden, afhankelijk van de groei. Tijdens
droge periodes is het beter minder vaak te maaien en het gras niet te kort afrijden. Om
uitdroging tegen te gaan is het beter tot 's avonds te wachten met maaien.
 Als je niet eerder in het seizoen tijd gehad heeft om jouw gazon aan te pakken, doe het
dan nu. Verwijder rotte plekken of plekken met grof gras uit jouw gazon en zaai ze
opnieuw in. Voor snel resultaat kun je op maat gesneden grasplatten neerleggen.
 Voorkom vastlopende wielen van de handgrasmaaier. Maak de maaier na gebruik altijd even
schoon en controleer af en toe de hele machine.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons
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Vijver
 Als je er prijs op stelt om een aantal jonge visjes groot te brengen, dien
je voor bescherming te zorgen, bijvoorbeeld door de beplanting
plaatselijk niet teveel uit te dunnen.
 Geef de vijver een natuurlijke uitstraling door de gele lis, kattenstaart,
biezen, varens, hosta's en de lisdodde langs de randen te planten. Het
aanplanten van deze oeverplanten gaat op dezelfde manier als bij vaste
planten in de border.
• Vul de vijver regelmatig bij, want het water verdampt nogal snel tijdens
de warme maanden. Doe dit alleen wel in etappes, zodat het vijverwater
niet teveel afkoelt.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers
Beplanting
 Alle één- en tweejarigen kunnen nu uitgezaaid worden. Geef ze deze maand een
definitieve plaats in de tuin of border.
 De op pot gekweekte Canna's en de lelies moeten nu nodig de grond in. Ze kunnen
uiteraard ook verder in potten uitgroeien, bijvoorbeeld op het balkon of op een terras.
In potten zullen ze wel veel water nodig hebben.
 Een regenachtige dag in juni is ideaal om de binnenplanten even buiten te zetten. Het
is dan niet te koud, de plant frist helemaal op en het blad is gelijk stofvrij na de bui.
 Bij langdurig mooi weer hebben de borders en alle andere beplanting veel besproeiing
nodig. Éénmaal per week enkele uren sproeien werkt beter dan dagelijks een kwartier.
Maar denk niet alleen aan de beplanting buitenshuis. Als de temperatuur buiten oploopt hebben de binnenplanten ook meer
water nodig.
Zie ook:
Aanleggen en vernieuwen van borders
De juiste plant op de juiste plek
Planten doe je zo
Snoeien
 Als je in het najaar geen rozen of heesters hebt kunnen planten, kunnen ze alsnog geplant worden. De rozen zullen zelfs
deze zomer al volop bloeien.
 Snoeien van de Buxus mag in juni. Bij het snoeien hiervan kan het best gewacht worden op een bewolkte dag. Als je een
Buxushaag op een warme zonnige dag snoeit dan zal deze na enkele dagen verbrandingsverschijnselen tonen.

Beplanting krijgt na de langste dag (21 juni) een nieuwe groei-impuls. Zorg er daarom
voor dat de heesters en hagen voor eind juni teruggesnoeid worden, zodat ze daarna
weer mooi uit kunnen lopen. Vergeet tijdens de warme dagen niet om de hagen water te
geven.
Lees meer over snoeien
Overige
 Haal het onkruid regelmatig weg. Wees alleen niet al te rigoureus met het wieden want
zaailingen van vorig jaar zijn ondertussen ook tevoorschijn gekomen.
 Neem de goede maatregelen voordat je op vakantie gaat. Klik hier voor een handig
lijstje met eventuele actiepunten die je kunt nalopen.
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Moestuinkalender voor juni
Begin met oogsten
De eerste zomerworteltjes, rode bietjes en tuinbonen zijn aan het begin van de zomeroogst klaar. Aangezien de versheid
verminderd als ze ouder worden, moet je ze meteen oogsten. Dat maakt ook ruimte vrij voor latere gewassen.
Snel aan de slag
In juni zijn de omstandigheden optimaal. De warme tempraturen en de vochtige grond geven een
uitstekende groei. Later in de zomer zijn de omstandigheden minder gunstig. Zorg dus dat al je
gewassen halverwege juni geplant en aan het groeien zijn.
Gevoelige gewassen zaaien
Nu kun je gewassen zaaien die snel doorschieten als ze koude of korte dagen beleven. Dat geldt
onder andere voor witlof, andijvie en Chinese kool.
Blijven controleren op ongedierte
Insectenplagen beginnen in de zomer schadelijk te worden. Rode spintmijten houden van hete,droge
omstandigheden en zorgen voor bladverlies bij sperziebonen,pronkbonen en kasgewassen. Als de schade serieus dreigt te
worden, moet je meteen ingrijpen.
Ziekten voorkomen
Valse meeldauw kan in de drogere perioden gevaarlijk zijn voor courgettes, komkommers,
erwten, pompoenen en koolrapen. Vochtig blijvende grond kan de schade beperken, geef daarom
zorgvuldig water.
Kasgewassen
Gewassen zoals tomaten, paprika’s, aubergines en komkommers, die onder glas volwassen
moeten worden, moet je nu planten.
Algemeen
Doe het rustig aan met meststoffen. Teveel mest toedienen kan leiden tot grote problemen voor het milieu. Stikstof is erg
goed in water oplosbaar en spoelt gemakkelijk via grondwater naar de rivieren,waar het snelle groei van algen veroorzaakt. Dit
alles verstoort het evenwicht in het rivierleven. Gebruik daarom dus alleen meststoffen als ze nodig zijn, geef ze op het juiste
moment water en houd je aan de aanbevolen hoeveelheden.
Zie ook: Alles over de moestuin

Allemaal beesjes: (Bijna) vergeten vee
Runderen
Er zijn vele koeienrassen op de wereld en deze stammen allemaal af van het oerrund.Het oerrund die vaak ook wel oeros wordt
genoemd is inmiddels uitgestorven.Omstreeks 1200 waren de meeste oerrunderen al uit Europa verdwenen. Het laatste
exemplaar zou in 1627 in Polen de dood hebben gevonden. In Europa kende men kleinere runderen, zeker in de ijzertijd en de
middeleeuwen.
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Veel van de oude, Nederlandse rassen zijn uit beeld verdwenen en mogen met recht als een bedreigde diersoort worden
gezien. Deze soorten zijn er gelukkig nog, en worden vooral door hobbyboeren en kinderboerderijen in stand gehouden:

Fries Roodbont
Oorspronkelijk uit Noordwest
Nederland. Is een melktype.

Brand rode rund
Vlees/melk type. Wordt ook
ingezet voor natuurbegrazing.

MRIJ
Oost-en Zuid-Nederlands ras. Oorspronkelijke type is zeldzaam
omdat er veel mee is gefokt. Melk/vleestype.

Fries-Hollands
Noordwest Nederlands ras.
Basis voor veel moderne
rassen. Melk/vleestype.

Witrik/Witrug
Was bijna uitgestorven. Kenmerkende witte baan van nek
tot staart. Melk/vleestype.

Groninger Blaarkop
Middeleeuws ras. Kenmerkende oogblaren, witte sokjes,
borst en buik. Melk/vleestype.

Lakenvelder
17e eeuws. Was bijna verdwenen. Het “laken” is de witte
middenhand. Melk/vleestype.

Schapen
Vanuit het Midden-Oosten heeft het gedomesticeerde schaap zich geleidelijk over grote delen van de wereld verspreid. In
Nederland is het houden van schapen omstreeks 5000 v. Chr. begonnen. Die schapen kunnen er ongeveer hebben uitgezien als
onze huidige (gehoornde) Drentse heideschapen. Uit dit type is in de loop van de eeuwen een aantal verschillende rassen
ontstaan, waarvan een groot deel helaas zeldzaam is geworden.

Brilschaap
Ras met opvallend uiterlijk en
rustig karakter. Door de
gladde vacht geschikt voor
gebieden met veel regen.

Duitse Zwartkop
Typisch heideschaap, moet
veel kunnen lopen. Kan goed
tegen regen.

Jakobschaap
Gevlekte schapen zijn al
bekend van vóór de jaartelling. Ontleent zijn naam aan
een Bijbelse verhaal.

Ruwharig Pommers
Zeer oud ras. Door groeiende
vraag naar fijnere wol en
meer vlees stierf het bijna
uit.

Paarden
Het paard is zo’n 6000 jaar geleden gedomesticeerd en helpt ons vanaf die tijd met de jacht, met het werk op het land en in
de mijnen, het heeft oorlogen met ons gevoerd, hij heeft ons vervoerd van A naar B, het heeft onze post bezorgd middels de
postkoets, het heeft ons vermaakt in het circus enz. enz.
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Ardenner
Wordt soms de 'vriendelijke
reus' genoemd. Een werklustig en energiek paard.

Brabander
Werd gebruikt om, o.a.,
schuiten te trekken. Was
bijna uitgestorven…...

Fries paard
Oudste Nederlandse ras,
werd in de Middeleeuwen al
gebruikt. Levendig type.

Zeeuws trekpaard
Het ras gaat terug op een oud
type werkpaard dat men al in
de middeleeuwen gebruikte.

Kippen
De oorsprong van de kip ligt in Azië. Dat is gebleken uit resten die men daar heeft opgegraven. Waarschijnlijk hielden mensen
in Noord-China al tienduizend jaar geleden kippen op hun boerderijen. Algemeen wordt aangenomen dat het bankivahoen, het
wilde kamhoen, samen met andere kamhoenderen de voorouder van onze kippen is. Deze hoenderen leefden in een groot
verspreidingsgebied in Zuid-Oost Azië. Deze vogels ving men. Waarschijnlijk kruisten de mensen de bankiva's met andere
soorten waardoor men dieren kreeg die goed eieren legden. Vanuit Oost-Azië verspreidden de dieren zich via India, Pakistan
en Iran naar het westen.

Fries hoen
Is zeldzaam geworden. Komt
in 12 kleurvariëteiten voor,
waarvan de zwartwitte het
meest zeldzaam is.

Moorkop
Is de meest bedreigde soort
van het zogenaamde “Uilenbaard” type, dat uit de 17e
eeuw stamt.

Baardkuifhoen
Komt al sinds de 16e eeuw
voor.

Baardkuifhoen
behoort tot de oudste
dwerghoenderrassen
(krielen). Komt al sinds de
16e eeuw voor.

Allemaal beesjes: De nieuwkomers

Naast de aloude koe, schaap en kip worden steeds vaker exotische diersoorten als vee gehouden. Nu vaak nog door hobbyboeren, maar ook steeds vaker op commerciële basis.

Lama’s en alpaca’s
Zuidamerikaanse neefjes van
de kameel. Worden hier
vooral gehouden voor de wol.

Struisvogel
Afrikaanse loopvogel die hier
al enige tijd wordt geteeld
voor het vlees en de veren.

Kalkoen
Deze Amerikaanse vogel is
inmiddels zo ingeburgerd, dat
hij niet meer als exoot wordt
gezien…….
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Kangoeroe
Dit Australische buideldier
wordt vooral geteeld voor
zijn vlees.

Help!

Kom je tijdens het wandelen door mijn website een link tegen die het niet doet? Staat er informatie op die je niet duidelijk
geformuleerd vindt? Heb je ideeën voor nieuwe onderwerpen? Laat het me weten!
De beste reclame is mond-op-mond reclame. Ik zou het erg op prijs stellen als je me een beetje op weg helpt en de mensen in
je omgeving wijst op mijn site, zadenaanbod en nieuwsbrief! Ook als je andere ideeën hebt over het promoten van
Tuinkabouter, hoor ik het graag van je...
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