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Pastinaak

Wortelen rood

Witte patisson

Groene tomaten

Meiraap Koolraap

Boerenkool

Knolselderij

Romanesco bloemkool

Absintplant

Dwergboon

Uw kit bevat

Graines

Seeds

10 zakjes biologische
zaden*

1 zak natuurlijke meststof

3 turfkorrels

10 markeerstrips

20 biologisch afbreekbare
potten

1 digitale folder



De zaden

Absint
Aromatische planten

Dankzij de kit Le Petit Potager, kunt u uw eigen zaden planten. Wij hebben voor u 10 soorten
zaden geselecteerd die onmisbaar zijn voor een zomerfestijn. Deze kit bevat fruit, groenten en
kruiden, en alles wat u nodig hebt om uw zaden te zaaien.

Absint is een plant van de Asteraceae-familie. Deze oude plant staat bekend
om zijn talrijke deugden, mits hij niet wordt misbruikt. In de Maghreb wordt
het sinds de 19e eeuw ook gebruikt voor een gedistilleerde drank of als
smaakstof in thee tijdens de winter. U zult ook heel blij zijn dat u hem als
vriend in uw moestuin hebt om bladluizen en dergelijke te verdrijven.

Half mei uitplanten in bij voorkeur goed
doorlatende grond om de winter door te

komen. Zet ze 50 cm uit elkaar.

Absint is droogtetolerant, af en toe water
geven.

De oogst vindt plaats van augustus tot september.

Je kunt absint toevoegen aan je gerechten, er wijn van maken of het gebruiken om
zijn geneeskrachtige eigenschappen.

Blootstelling aan de zon is essentieel.

Absint verdraagt alle soorten warme grond.
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Pastinaak

Groenten

Zaaien van maart tot juni. Ze worden gezaaid
in rijen van 25 tot 35 cm op een diepte van 0,5

cm in de grond.

Er moet regelmatig en licht water worden
gegeven om te voorkomen dat de zaden

loskomen en om de grond vochtig te houden
tijdens de kiemperiode.

Oogst van oktober tot november, 4 tot 5 maanden na het zaaien.

Pastinaken zijn een zeer veelzijdige groente. Hij is namelijk perfect in gerechten met
saus, zoals stoofschotels, couscous of zelfs in een soep met wortelen of prei.

Met zacht vruchtvlees dat lijkt op dat van de aardappel, kan hij ook worden
gestoomd, gebakken, gepureerd of zelfs gegratineerd gebakken. Liefhebbers van
rauw voedsel zullen niet teleurgesteld zijn met geraspte pastinaak of
pastinaaksalades.

De voorkeur gaat uit naar de zon, wat de
ontwikkeling van de smaken ten goede zal

komen.

U kunt uw zaailingen in elke grondsoort
planten, bij voorkeur in koele, vochtige grond.
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Pastinaak is een tweejarige plant van de familie der Apiaceae. Deze ivoor
witte vlezige wortel uit Europa wordt al sinds de Middeleeuwen geteeld.

Met een vorm en smaak die vergelijkbaar zijn met die van de wortel, zal de
halflange pastinaak u blijven verrassen met zijn vele recepten.



Le patisson blanc

Le semis du pâtisson se fait de mars à avril
en godet dans un endroit chaud et clair ou

en pleine terre entre mai et juin.

Arroser régulièrement en quantité normale
de sorte à garder le sol humide sans noyer

les feuilles.

Vous pouvez récolter ce légume de fin juillet à octobre en fonction de vos goûts, car
celui-ci se mange à la fois jeune ou vieux.

Le pâtisson se mange comme ses semblables quand il est bien mûr, à la fois gratiné,
farci en purée ou en soupe.

Associé aux champignons, tomates, carottes, poivrons ou encore au fromage de
chèvre, de nombreuses combinaisons sont possibles.

Si vous le préférez jeunes, rôti à la poêle avec de l'huile d’olive et des aromates, celui-
ci vous rappellera l’artichaut.

Préférez une exposition ensoleillée pour
cette courge d’été.

Le pâtisson apprécie tout type de sols,
terreux, argileux ou calcaires par exemple.
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Originaire d’Amérique centrale, le pâtisson blanc est un légume appartenant
à la famille des cucurbitacées. La chair du Pâtisson blanc est blanche, ferme,
peu sucrée et légèrement farineuse.

Cette plante très productive produit des fruits aux poids et couleurs
variables qui ne cesseront de vous impressionner.



Selderijwortel

U kunt knolselderij zaaien van februari tot april
onder glas of in een kas. Daarna kan hij half april

in de volle grond worden gezaaid op een
zonnige, niet te droge plaats, omdat hij dan zou

kunnen gaan zaaien.

Knolselderij heeft regelmatig water nodig,
want vochtige grond verdient de voorkeur.

Selderij Wortel wordt het best geoogst in de herfst vóór de eerste vorst.

Selderij is een bondgenoot voor velen van ons. Het bevat zeer weinig calorieën, is
licht verteerbaar en zeer smakelijk.

U kunt het alleen raspen met een citroen- of remouladesaus of het mengen met
wortelen om zelfgemaakte koolsla te maken. Het is ook heerlijk gekookt in een pan
met sojasaus en honing.

Selderij houdt van een zonnige standplaats
met wat schaduw om droogte te voorkomen.

De selderij wortel houdt van koele, rijke
grond.
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Knolselderij is een tweejarige kruidachtige plant van de familie der
Apiaceae. Als afstammeling van de aak wordt hij al sinds de Oudheid door
onze Romeinse, Griekse en Egyptische voorouders gegeten.

Knolselderij, lang verwaarloosd en in de 16e eeuw door onze Duitse buren
nieuw leven ingeblazen, zal u zeker verrassen.



De Meiraap Koolraap

Het kan tussen april en mei worden gezaaid
door rechtstreekse uitzaai.

Rapen hebben heel weinig water nodig. Geef
van tijd tot tijd water om te voorkomen dat

de grond uitdroogt.

De oogst vindt plaats van augustus tot januari. Hij kan zonder problemen in de grond
blijven en naar behoefte worden geoogst.

Koolraap kan perfect in sausgerechten met zijn vriend de raap. Hij kan ook
gegratineerd of gebakken worden.

Voor koolraap wordt een zonnige
standplaats aanbevolen.

De grond moet vochtig en koel zijn.
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De koolraap verscheen in de Scandinavische landen in de Middeleeuwen en
is een van de vele vergeten wortelgroenten. Het is een neef van de knolraap
en behoort tot de familie van de Brassicaceae.

Het is zeer gemakkelijk te kweken, omdat het zich goed houdt wanneer het
zaad wordt.



Groene tomaten

Groene paprika moet tussen februari en
april in potten worden gezaaid bij een
temperatuur tussen 18 en 20 graden.

Het is noodzakelijk ze bij het planten
overvloedig water te geven. Eenmaal
geplant, is regelmatig water geven

essentieel.

Meestal kunt u uw tomaten 4 tot 5 maanden na het zaaien oogsten.

Groene tomaten zijn perfect om jam van te maken. U kunt ze ook bewaren om uw
salades te garneren. Je kunt ze ook vullen, want ze zijn soms net zo hol als paprika's.

Tomaten hebben warmte en licht nodig.

Tomaten kunnen in alle grondsoorten
worden geteeld. Pas de watergift aan de

aard van de grond aan.
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Groene tomaten zijn een variëteit van tomaten die op paprika's lijkt. Deze
variëteit, die uit Latijns-Amerika komt, zal u in staat stellen de geneugten te
variëren.



Boerenkool

U kunt boerenkool tussen april en juni in de
volle grond zaaien op een diepte van 5 cm.
Vervolgens moet hij anderhalve maand na
de eerste opkomst worden overgeplant.

Regelmatig water geven is noodzakelijk
tijdens het opkomen van het zaad en bij het

verplanten. Daarna zal de kool zichzelf
voeden met regenwater en aarde.

Oogst de bladeren naar behoefte vanaf oktober.

Boerenkool kan op vele manieren worden gekookt, met roerei, in een Aziatische pan,
in curry of gewoon gestoofd.

Een zonnige standplaats verdient de
voorkeur, anders volstaat een
halfschaduwrijke standplaats.

Boerenkool doet het goed in alle soorten
rijke, vochtige, diepe grond.
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Boerenkool wordt al sinds de Middeleeuwen en in de oudheid door de
Romeinen gegeten. Boerenkool was beroemd en nuttig omdat hij
gemakkelijk te telen is. Hij is bestand tegen lage temperaturen en groeit zeer
gemakkelijk.



De romanesco bloemkool

Romanesco kool wordt gezaaid in een
kwekerij van maart tot juni. Na 6 weken,

wanneer de eerste bladeren zijn verschenen,
kan de kool worden uitgeplant met een

tussenruimte van 60 tot 80 cm.

Regelmatig water geven, zodat de plant nooit
zonder water komt te zitten, maar in matige

hoeveelheden.

U kunt uw romanesco bloemkool oogsten na 3 maanden, wanneer de krop redelijk
zichtbaar is.

Romanesco bloemkool kan worden gegeten als gratin, in soep of als bijgerecht bij
vlees, gewoon in de pan gebakken met kruiden.

Zonlicht is noodzakelijk voor het welzijn van de
Romanesco bloemkool.

Kool houdt niet van droge grond, maar ook
niet van overtollig vocht, dus de grond moet

goed gedraineerd zijn.
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De romanesco bloemkool, die al sinds de Renaissance in Italië bestaat, is pas
in de 20e eeuw in Frankrijk geïntroduceerd.

Romanesco bloemkool is een tweejarige plant. Deze bloemkoolsoort heeft
een zacht gehemelte en wordt zowel om zijn uiterlijk als om zijn smaak
gewaardeerd.



Dwergboon

Dwergbonen hebben warmte nodig om te
groeien, zij groeien slechts bij 12 graden

Celsius. Zaai de bonen in rijen met 40-50 cm
tussenruimte in de volle grond.
Tweewekelijks zaaien van april tot

september.

Geef zo vaak als nodig water om uitdroging
van de grond te voorkomen.

De oogst vindt plaats van juni tot september.

In salades, warm of koud, kunnen bonen op allerlei manieren worden gekookt om
vlees en zetmeel te begeleiden.

Blootstelling aan de zon is noodzakelijk.

Neutrale grond is vereist.
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Een originele variëteit met roze gemarmerde zaden, zeer productief en
winterhard, kan droog of vers worden gebruikt. Deze vergeten groente is
een hoofdbestanddeel van het Mexicaanse dieet, waardoor hij zeer
decoratief en smakelijk is om te eten.

Het kweken van struikbonen is gemakkelijk en meestal geen probleem,
zolang een paar regels in acht worden genomen. Dwergbonen komen van
nature voor in warme landen, dus voor een succesvolle uitzaai is het van
essentieel belang hiermee rekening te houden.



Rode wortel

Zaaien in mei/juni.

De eerste paar dagen regelmatig water
geven, daarna een keer per week gedurende

de maand na het zaaien.

Oogst van oktober tot november.

Je kunt van je rode wortels genieten zoals je wilt. Gekookt, rauw, in salades,
gegratineerd, in béchamelsaus, geroosterd in de oven of gekonfijt met honing, ze
zullen bij iedereen in de smaak vallen.

Kies de juiste plaats om uw wortelen te
telen, ze geven over het algemeen de
voorkeur aan zon of halfschaduw.

Kies losse, koele grond.
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De rode wortel is een van de oudste variëteiten, met een oorspronkelijke
paarsrode kleur en een oranjegele kern. Zijn zoete en originele smaak
wordt vaak gewaardeerd. Een verscheidenheid voor mensen met goede
smaak!



Het uitvoeren van het zaaien

Direct zaaien betekent het zaad rechtstreeks in de grond, of in de planter planten. Groenten
zoals wortelen en radijzen zijn koudehard, zodat ze ondanks vorst buiten rechtstreeks in de
grond kunnen worden geplant.

Als u niet zeker bent van het klimaat, raden wij u aan om voor het planten indirect te zaaien in
een pot.

Zelf direct zaaien
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1/ Bereid uw grond voor. Het maken van hopen grond is
een goede methode voor directe aanplant. Dit helpt om de
structuur van de grond gedurende de gehele plantperiode
in stand te houden. Maak tussen de hoopjes groeven (met
een klauw of spade) om uw zaden in onder te brengen.

3/ Bedek je zaden met aarde.

2/ Plaats uw zaden in de voren en zorg voor een
goede tussenruimte.

4/Water.



Indirect zaaien is een kweekmethode waarbij planten binnenshuis kunnen groeien voordat ze
worden verplant, door ze in potten te planten. Indirect zaaien is bijzonder geschikt voor
tropische of koud-weer-planten, zoals paprika's, tomaten en salades.

Indirect zaaien

1/ Vul een grote kom met warm water.

3/ Zodra de korrels zijn opgezwollen: wring ze uit om het
overtollige water te verwijderen. Voeg dan de meststof toe

en meng.

2/ Leg de turfkorrels er gedurende 5 minuten in.
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5/ Plaats uw zaden en bedek ze met een dun laagje
potgrond.

4/ Doe de potgrond in de biologisch afbreekbare
potjes. Zorg ervoor dat u de potgrond niet te dicht
opeenpakt, zodat de zaden kunnen ademen.



Receptideeën
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Ingrediënten

De fasen van voorbereiding

• 1 witte patisson
• 200 g champignons
• 1 ui
• 2 teentjes knoflook
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 blokje champignons
• zout en peper
• 25 cl verse room

• Begin met het voorverwarmen van de oven
op 200°C (gas mark 6/7).

• Schil de witte patisson en de ui en snijd ze
in blokjes.

• Snijd de knoflook doormidden.
• Pel de champignons zonder ze te snijden.
• Doe de patisson, uien, knoflook en

champignons in een ovenvaste schaal.
• Breng op smaak met olijfolie, zout en peper

en verkruimel er een champignonblokje in.
• Braden in de oven gedurende 45 minuten.

Aarzel niet om de pâtisson langer te laten
koken.

• Haal de groenten uit de oven.
• Meng de groenten met 25 cl verse room.
• Voeg indien nodig een glas water toe,

afhankelijk van de gewenste consistentie.

Witte patisson soep



De ingrediënten

De fasen van voorbereiding
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• 1 knolselderij
• 1 ui
• 2 eetlepels olijfolie
• 2 eetlepels sojasaus
• 3 lepels honing
• 1 half glas water
• zout en peper

• Was en pel de knolselderij en de ui.
• Snijd ze in kleine blokjes om de kooktijd te

verkorten.
• Doe twee eetlepels olijfolie in een hete pan

en voeg de in blokjes gesneden selderij en
ui toe.

• Kook op hoog vuur tot het bruin wordt.
• Breng op smaak en voeg dan de honing en

sojasaus toe.
• Dek af en kook op matig vuur tot ze

gekarameliseerd zijn.
• Voeg het halve glas water toe en laat het 10

minuten afgedekt staan.
• Laat onafgedekt koken tot het water

verdampt is.

Geroosterde knolselderij met
honing


