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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

Pastinaak
Groenten

Dankzij de kit De kleine tuin, kunt u uw eigen zaden planten. Wij hebben voor u 10 soorten
zaden geselecteerd die onmisbaar zijn om uw eigen moestuintje te beginnen (of niet). Deze kit
bevat kruiden, groenten en salades, en alles wat u nodig hebt om uw zaden te zaaien.

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.

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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Wortel

U kunt zaaien van februari tot april of van half
juni tot half juli. Het uitlopen duurt 10 tot 20

dagen in grond bij 20°C. Het is niet nodig om in
een pot te zaaien, u kunt van half juni tot half
juli rechtstreeks in de volle grond zaaien.

Eens in de 1 à 2 dagen water geven,
afhankelijk van de warmte, bij voorkeur 's

morgens.

Oogst naar behoefte, snij een blad af voor snel en onmiddellijk gebruik of snij de hele
stengel af om nieuwe groei te stimuleren.

Basilicum is een zeer kwetsbaar kruid dat bederft wanneer het wordt gekookt en na
verloop van tijd zeer snel verwelkt. Daarom moet het snel na het plukken worden
gebruikt, zelfs als dat betekent dat het moet worden bewerkt voor een betere
consumptie.

Het gaat heel goed samen met pasta en zonnige groenten: paprika's, tomaten,
courgettes en aubergines. Hetzelfde geldt voor verse kazen (geitenkaas, mozzarella,
brousse of ricotta), sauzen op basis van tomaten of dressings op basis van olijfolie
en/of citroen.

Gegrilde of gestoofde vis en wit vlees gaan ook goed samen met basilicum, net als
eieren of, meer origineel, gesauteerd rundvlees.

Geef de voorkeur aan een zonnige
standplaats, niet op de tocht, want de

stengels zijn kwetsbaar.

Basilicum houdt van rijke, enigszins koele
grond.
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De wortel wordt in het Oosten al sinds de 10e eeuw gedomesticeerd. In de
Middeleeuwen had de wilde wortel een witachtige kleur en een tamelijk
leerachtige schil. De wortel werd beschouwd als een aromatische plant voordat
hij een groente was.

De wortel mag wit, geel, paars, rood of groen zijn, maar niet oranje. Deze kleur
is het resultaat van een menselijke uitvinding, waarbij verschillende variëteiten
zijn gekruist. Vandaag de dag is 1 op de 5 gekochte groenten een wortel.



Selderijwortel

U kunt knolselderij zaaien van februari tot
april in een kas of kasframe. Daarna kan hij
half april in de volle grond worden gezaaid op

een zonnige, niet te droge plaats.

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 mengenmet 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.



Turnip

Rapen worden het best gezaaid tussen februari en
september. Om dit te doen, zaait u de zaden 1 tot
2 cm diep. Zodra de eerste blaadjes verschenen

zijn, 2 tot 3 weken na het zaaien, kunt u ze
uitdunnen tot 10 cm.

De grond moet altijd vochtig worden
gehouden, met een lichte regenbui water

geven om de grond niet te verdrinken en nat
te houden.

3 maanden na het zaaien kunt u van uw stevigste en zwaarste rapen genieten en de
andere laten rijpen.

Rapen geven smaak aan gerechten met sauzen, zoals couscous. Je kunt hem ook
vullen met champignons of roosteren in een pan.

Blootstelling aan de zon verdient de
voorkeur.

Rijke, koele grond is het beste voor rapen.
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De knolraap is een plant uit Azië die behoort tot de familie van de
Brassicaceae en wordt gegeten als groente. Het is een plant die er in vele
vormen en kleuren is.



Rode biet

U kunt uw bietenzaad zaaien van april tot juni,
afhankelijk van uw voorkeur. U kunt uw zaai ook
spreiden om er langer van te genieten in kleinere
hoeveelheden. De opkomsttijd bedraagt tussen 6
en 10 dagen in de volle grond. U kunt uw planten
in de volle grond uitplanten wanneer ze 4 tot 5

bladeren hebben.

Rode bieten houden niet van droogte, dus
geef zo veel water als nodig is om de grond

vochtig te houden.

De oogst vindt plaats van mei tot augustus, afhankelijk van de aanplant, d.w.z. 2 tot
3 maanden later.

Rode biet is een zoete, stevige en smakelijke groente. Je kunt het koud eten in
salades of geraspt. Gekookt, gebakken of geroosterd in de oven. Het heeft maar
weinig kruiden nodig.

Geef voor het welzijn van de biet de
voorkeur aan een zonnige standplaats.

Rode bieten houden niet van vochtige grond,
dus liever lichte, rijke grond.
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Rode biet is een van de meest elementaire en veelzijdige groenten.
Inderdaad, je kunt bieten gebruiken om suiker te maken, als groente of zelfs
als veevoeder plant. De rode biet die we elke dag eten en die u in de zomer
en de winter zal vergezellen, gekookt of in salades.



Prei

U kunt uw prei zaaien van februari tot mei of in
augustus. Zaai ze eerst onder glas van februari

tot april. Zodra ze een diameter van 2 cm
hebben, plant u ze uit op een afstand van 12 cm
en 8 cm diep, waarbij u de rijen 40 cm uit elkaar

plaatst.

Prei houdt er niet van te veel water te
krijgen. Je kunt het water geven als het erg

warm is. Bij normale temperaturen is
regenwater voldoende.

U kunt uw prei 5 maanden na het zaaien oogsten.

In soepen, en sauzen zoals pot-au-feu, in béchamel saus, gegratineerd gebakken
met ham, of koud in vinaigrette. Prei is perfect voor het hele gezin.

Zonnige belichting is noodzakelijk.

Losse, diepe grond is ideaal voor prei.
Vochtige maar niet drassige grond is perfect.
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De prei is een kruidachtige plant die als groente wordt gebruikt. In Europa
wordt het al sinds de Middeleeuwen als groente gegeten. Zijn smaak, die
lijkt op die van uien of asperges, heeft sinds vele jaren onze smaakpapillen
veroverd.



zwarte radijs

Zaaien van juni tot augustus in de
vollegrond. Aangezien de radijs niet hoeft te

worden verplant, kan hij rechtstreeks
worden gezaaid in voren met een

tussenruimte van 30 cm.

Regelmatig water geven is essentieel om
uitdroging van de grond te voorkomen.

Oogst 4 tot 5 maanden na het zaaien.

De zwarte radijs wordt bijzonder gewaardeerd rauw zoals zijn neef de rode radijs of
geraspt zoals selderij. U kunt er ook van genieten in salades of gekookt zoals rapen.

Zon en halfschaduw zijn voldoende voor de
zwarte radijs.

Koele, vochtige, kiezelvrije grond is het
beste.
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De zwarte radijs behoort tot de familie van de koolsoorten. Het wordt al
sinds de Oudheid geconsumeerd en werd in de 16e eeuw in Frankrijk
geïntroduceerd. Bekend om zijn deugden, is het een bondgenoot van detox
diëten dankzij zijn vitamine B9, kalium en watergehalte.



Mini-butternut

U kunt uw zaden van mei tot eind juli in de
volle grond zaaien. Nadat ze 4 tot 8 dagen in
de grond zijn opgekomen en 2-3 blaadjes

hebben gevormd, kunt u ze uitplanten. Zet de
rijen 2,5 cm uit elkaar en de planten 40 cm.

De mini-butternoot heeft veel water nodig,
dus geef zo vaak als nodig water om hem

goed te voeden.

U kunt uw groenten oogsten van september tot eind november.

Met een zeer milde, zoete smaak is de mini-butternoot perfect in een soep, gevuld
of in de pan gebakken.

Een zonnige ligging is goed voor de mini-
butternoot, die goed tegen hoge temperaturen

kan.

Zware grond is noodzakelijk.
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De mini-butternoot behoort tot de familie van de cucurbitaceae. Deze komt
oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en zal u tevreden stellen, want u kunt de
bladeren, de bloemen of de vruchten, die meer worden gegeten, gebruiken.
Deze loper plant zal uw tuin verfraaien.



Andijvie

U kunt uw andijvie zaaien van half april tot
eind juni in de vollegrond. Na 5 dagen zullen
de zaden zijn opgekomen. Zaai ze in rijen.
Nadat 2 of 3 bladeren zijn verschenen, kunt
u de planten uitdunnen tot ongeveer 15-20

cm van elkaar.

Als de zaden ontkiemen, geef ze dan goed
water. Als ze eenmaal in de grond zitten, is
water geven niet nodig, behalve in geval van

droogte.

U kunt uw andijvie 3 tot 4 maanden na het zaaien oogsten, d.w.z. vanaf november.

Andijvie kan worden gekookt in de oven, in een gratin, met ham of in een soep. Ze
zijn ook heerlijk met Roquefort-kaas of in een salade, vergezeld van noten en wat
gedroogd fruit.

Volle zon is het beste.

Een losse, diepe grond is perfect voor uw
andijvie.
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Andijvie wordt al sinds de 19e eeuw in onze gerechten gebruikt. Deze
noordelijke groente, lid van de cichorei familie, blijft ons verleiden. Even
lekker gekookt als rauw, u zult blij zijn het in uw tuin te hebben. Bescherm
de andijvie na de oogst tegen licht, afhankelijk van uw smaak, om een
bittere smaak te voorkomen.



Veldsla

Salades

Zaai uw veldsla zaadjes van eind juli tot
september. De opkomsttijd tussen zaaien en
planten bedraagt 8 tot 15 dagen. Zet de rijen
8 cm uit elkaar en de planten 5 cm in de

grond.

Geef zo vaak als nodig water om de grond
vochtig en koel te houden.

U kunt uw veldsla oogsten van september tot eind december, doorgaans 2 maanden
na het zaaien.

Veldsla heeft een sterke smaak en is perfect als salade. De smaak is nog
uitgesprokener wanneer hij wordt gekookt.

Schaduw is het beste.

Een lichte, diepe, losse grond is ideaal.
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Veldsla wordt al sinds de 18e eeuw geteeld. Frankrijk is de grootste
producent ter wereld, dus als u het in uw tuin aantreft, zult u nog blijer
zijn.



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.



Receptideeen
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Ingredienten

De fasen van voorbereiding

• 500 g prei

• 1 ui

• 2 eetlepels olijfolie

• 1 blokje groenten

• zout en peper

• 50 cl verse room

• Begin met het snijden van de prei in ringen en was ze goed.

• Pel de ui en snijd hem in blokjes.

• Doe de olijfolie in een hete pan.

• Voeg de prei en de uien toe.

• Breng op smaak.

• Dek af en kook 25 minuten op laag vuur, af en toe roeren.

• Voeg vervolgens de crème fraîche en het verkruimelde
groenteblokje toe.

• Dek af en laat nog 10 minuten koken.

• Dien maar op.

Prei fondue met room



De ingredienten

De fasen van voorbereiding
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• 2 kg andijvie

• 600 g aardappelen

• 2 eetlepels olijfolie

• 2 groentebouillonblokjes

• 25 cl vloeibare room

• 100 g geraspte Comté kaas

• zout en peper

• 2 glazen water

• Was en snijd de andijvie en aardappelen grof.

• Kook ze met het water en de twee blokjes.

• Laat afgedekt koken tot het mes gemakkelijk door de
aardappelen kan dringen.

• Blender het mengsel en voeg de crème fraîche toe.

• Laat opnieuw koken en voeg de in blokjes gesneden Comté
kaas toe.

• Kook en roer tot de comtékaas gesmolten is.

• Dien maar op.

•

Andijviesoep met comtekaas


