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De zaden

Watermeloen
Vruchten

Dankzij De Kleine Tuin, 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.

Watermeloen is een vrucht die oorspronkelijk uit West-Afrika komt.

Hoewel watermeloen voor 90% uit water bestaat, is hij rijk aan
voedingsstoffen en vezels. Deze vrucht, die weinig calorieën bevat en zeer
verfrissend is, is erg populair in de zomer.

Het zaaien kan in het late voorjaar, buiten of
binnen, van maart tot april. Verplanten is

dan nodig in mei.

Geef ongeveer twee weken water om de grond
vochtig te houden tot het uitkomen. Daarna
regelmatig water geven (eenmaal per dag),
vooral tijdens warme periodes. Stop echter
met water geven een week voor de oogst.

De oogst vindt plaats tussen juli en augustus. Om te weten of een watermeloen rijp is
om geplukt te worden, tik je er met je vuist op: als hij hol klinkt, mag je hem plukken!

Snijd met een mes of een schaar de stengel door. Trek niet aan de steel, anders gaat
de vrucht open.

Watermeloenen kunnen alleen of met voedsel worden gegeten. Op een spiesje of in
een salade brengt deze vrucht frisheid en een lichtzoete toets. Watermeloen gaat
heel goed samen met meloen, munt en tomaat.

Watermeloenen hebben veel warmte nodig
om te rijpen. Een zonnige plek is dus

essentieel.

U kunt uw zaailingen in elke grondsoort
planten, bij voorkeur in vochtige grond.

Watermeloenen hebben rijke grond nodig,
dus mest of compost is ideaal.
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Meloen

Het zaaien moet gebeuren tussen maart en
april, binnenshuis of in een verwarmde kas.
Uitplanten is dan 6-8 weken na het zaaien

nodig.

Geef regelmatig water om het substraat
vochtig te houden. Na het zaaien één of

twee keer per week water geven.

De oogst vindt plaats tussen juli en oktober. Neem een mes en snij het steeltje eraf
(laat 2-3 cm aan de vrucht zitten).

In de zomer zijn meloenen perfect voor fruitsalades en aperitiefhapjes. Met zijn
mooie oranje kleur brengt hij vrolijkheid in uw recepten. Wie van zoetzuur houdt,
kan het combineren met mozzarella en ham.

Meloenen hebben tijdens de teelt veel
warmte en zon nodig. Een zonnige plek is

dus essentieel.

Meloenen houden van rijke, koele, goed
gedraineerde grond.
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Oorspronkelijk uit Afrika, werd de meloen als groente beschouwd. Klein en
niet erg zoet, werd het gegeten met peper en azijn. Mettertijd werd de
smaak verfijnder en werd hij zoeter. Dankzij de frisheid is deze vrucht zeer
geliefd tijdens de zomermaanden.



Aubergine

Groenten

U kunt zaaien van januari tot april, onder
beschutting. Als u direct in de volle grond wilt
zaaien, moet u wachten tot half mei. Houd na
opkomst de sterkste planten over en verplant

ze.

Bij het zaaien water geven, zodat het
substraat licht vochtig blijft. Daarna om de

twee à drie dagen water geven, vooral tijdens
droge perioden.

De oogst vindt plaats van juli tot oktober, gewoonlijk 5 maanden na het zaaien. Snij
gewoon de stengel door.

Aubergines worden alleen gekookt gegeten. In recepten wordt het meestal
gecombineerd met andere groenten, zoals courgettes, paprika's of tomaten. De
aubergine, een belangrijk ingrediënt van ratatouille, smelt in de mond dankzij haar
textuur. Deze groente is de perfecte begeleiding bij uw zomerse gerechten.

Aubergines moeten aan de zon worden
blootgesteld.

Aubergines hebben rijke, koele, goed
doorlatende grond nodig.
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De aubergine is een groente die oorspronkelijk uit India komt. Het was in
1750 dat de aubergine de naam kreeg, toen Lodewijk XIV hem voor het eerst
ontdekte. Hij werd verleid door de mooie kleur, die varieerde tussen paars
en wit. Daarom vroeg hij zijn tuinman om het te kweken.



De kerstomaat

Het kan reeds eind januari worden gezaaid,
op voorwaarde dat de zaailingen op een

goed verlichte plaats worden gezet.

Er moet regelmatig water worden gegeven,
ten minste 3 keer per week.

Ongeveer 60 dagen na het planten.

De kerstomaat kan worden gebruikt als aperitiefhapje, maar kan dankzij zijn kleine
formaat ook in salades worden gebruikt. Ze kunnen ook worden gekookt of in
sauzen worden gebruikt.

Zorg ervoor dat de kerstomaatjes een
zonnige plek hebben.

U kunt uw tomaten in elke grondsoort
planten, maar de voorkeur gaat uit naar een
koele, vochtige grond. U kunt uw tomaten in
elke grondsoort planten, maar de voorkeur

gaat uit naar een koele, vochtige grond.
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De tomaat behoort tot de familie van de Solanaceae. De tomaat, die
oorspronkelijk uit tropische landen en uit de uitlopers van de Andes komt,
wordt pas 150 jaar voor zijn vruchten geteeld.

Dit ras, ook bekend als de rode chaperonne, is een oud Duits ras dat op
grote schaal wordt geteeld vanwege zijn kleine formaat en smaak.



Peper

Het uitvliegen vindt plaats tussen 8 en 11
dagen. U kunt zaaien van februari tot half

maart. Paprika's kunnen ook op een balkon
worden geteeld.

Regelmatig water geven, de grond vochtig
houden.

Oogst uw paprika's van juni tot juli, de paprika's verkleuren dan van groen naar
oranje tot rood.

Het vruchtvlees van de paprika is dik en geschikt voor vulling. Het is een onmisbaar
ingrediënt in gerechten zoals piperade of ratatouille. Breng zonneschijn en kleur in
uw gerechten met paprika's.

Kies een plaats met veel zonlicht en dicht bij
de warmte.

Kies een lichte bodem en voeg meststoffen
toe.
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De peper behoort tot de Solanaceae-familie, die inheems is in Mexico,
Midden- en Zuid-Amerika. Het is een zeer milde pepervariëteit.

Paprika's kwamen in de 16e eeuw naar Europa, maar het duurde tot de 18e
eeuw voordat de teelt ervan echt van de grond kwam.



Zoete Harttomaat

Tomaten moeten worden gezaaid van
februari tot april bij een constante

temperatuur van ten minste 16° Celsius om
een goede opkomst te garanderen. Het is
ook raadzaam ze tegen "zonnebrand" te
beschermen door een lichte schaduw te

creëren.

Geef regelmatig water aan de voet van de
plant. Pas op dat de bladeren niet nat

worden.

De oogst vindt plaats van half juli tot half oktober. Wanneer de tomaten rood zijn en
niet hard meer aanvoelen, zijn ze klaar om geplukt te worden. Draai de tomaat om
om hem te plukken.

De runderharttomaat kan op vele manieren worden gekookt. Het is ideaal voor het
maken van salades, gazpacho, soepen, enz. Het gaat perfect samen met
aromatische kruiden zoals basilicum of dille.

Ze hebben een warme plaats nodig,
blootgesteld aan de zon en beschermd

tegen de wind.

Beef tomaten hebben rijke, koele, goed
gedraineerde grond nodig.
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Deze zeldzame variëteit komt oorspronkelijk uit Italië. Het is roze van kleur,
hartvormig met de punt naar beneden, en zeer licht geribd en breekbaar.
Deze tomaat staat bekend om zijn smaak, overvloedig vruchtvlees en weinig
zaden. Een plant voor mensen met goede smaak!



Sla

Het zaaien van sla is indirect. Zodra de eerste
echte bladeren verschijnen, na ongeveer 15

dagen, kunt u uitplanten.

Plant uw zaailingen in het voorjaar, in een
kwekerij van februari tot maart. In de zomer
kunt u ze van april tot juni rechtstreeks in de

volle grond planten.

Geef regelmatig water om de grond vochtig te
houden.

6 weken na het zaaien de wortels niet uittrekken, zodat de plant nieuwe bladeren kan
laten groeien. Oogst voordat je salade groeit.

Sla, rijk aan water, kan rauw met kruiden worden geserveerd, maar ook gestoofd,
met vlees en groenten.

Kies een licht zonnige plek.

Sla groeit in bijna elke grond, maar losse,
luchtige grond is het beste. Het heeft ook

weinig meststoffen nodig.
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Sla, of Lactuca sativa in het Latijn, is een salade die gemakkelijk te kweken is.
Het komt oorspronkelijk uit de bergen van Koerdistan. Het wordt al sinds
het eerste millennium na Christus geproduceerd en gegeten.

De Romeinen en Grieken aten sla om hun maag voor te bereiden op een
stevige maaltijd.



Radijs

Verspreid de zaden van april tot oktober
over het hele oppervlak, met een

tussenruimte van 1 tot 2 cm.

Aarzel niet om na opkomst uit te dunnen om
de goede planten de ruimte te geven zich te

ontwikkelen.

Geef regelmatig water, zodat de plant nooit
zonder water komt te zitten.

U kunt uw radijzen na 4 tot 6 weken oogsten.

Radijzen worden vaak rauw gegeten als voorgerecht of in salades. Ze kunnen ook
gegrild worden gegeten voor de afwisseling.

In de lente en de herfst bij voorkeur op het
zuiden. Zet ze in de zomer in de

halfschaduw.

Houd de grond vochtig tot het uitkomen.
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De Gaudry-radijs is een snelgroeiende, zelden gravende radijs die de hele
maand groeit. Deze variëteit is ideaal voor de teelt onder beschutting of
binnenshuis.



Munt

Aromatische kruiden

Munt moet in maart worden geplant om
vorst te voorkomen. Bij binnenteelt kan hij
echter op elk moment van het jaar worden

geplant.

Het is noodzakelijk de plant water te geven
zodra de grond droog wordt. Geef meer
water aan het begin van de groei en bij

warm weer.

Oogst de munt als hij wordt geconsumeerd. Als u de planten wilt vermeerderen, is
munt zeer geschikt om te stekken.

Hoewel munt een sterke smaak heeft, maakt de frisheid het een allrounder. Als
voorgerecht bij een Libanese tabbouleh, bij chocoladedesserts of als aftreksel na de
maaltijd, munt zal zijn plaats vinden in uw keuken.

Munt heeft geen volle zon nodig: een lichte,
halfbeschaduwde hoek is een veel betere

standplaats.

Munt heeft een goed bevochtigde grond
nodig.
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Deze muntsoort is de rijkste aan menthol en zijn oorsprong, hoewel niet
zeker, gaat terug tot de 17e eeuw. Het is een kruising tussen groene munt
en watermunt en heeft de reputatie vermoeidheid te verzachten en een
moeilijke spijsvertering te verlichten.



Peterselie

Peterselie moet in februari worden geplant
in het zuiden, en in maart in het noorden om
buiten te worden gepoot. Bij vorst moet het

worden afgedekt.

Bij het zaaien moet de grond altijd vochtig
worden gehouden. Als de peterselie

eenmaal groeit, kunt u minder water geven.
Het wordt aanbevolen om twee keer per

week water te geven.

Snijd aan de basis van de bladeren, die in 3 partjes uiteenvallen, wat aangeeft dat de
peterselie rijp is en dus klaar om te oogsten.

Platte peterselie is zeer aromatisch en kan het best rauw worden gebruikt, omdat de
fijne smaak verandert wanneer het wordt gekookt. Het is het hoofdbestanddeel van
persillade, een mengsel van peterselie en fijngehakte knoflook. Het kan over vlees of
groenten worden gestrooid voordat ze worden gekookt, zoals tomaten à la
provençale.

De Italianen voegen citroenschil toe aan de peterselie en knoflook om een specerij
te maken die gremolata heet, en die ze over osso bucco strooien. Wanneer boter aan
de peterselie wordt toegevoegd, ontstaat een peterselieboter, die onmisbaar is voor
de bereiding van slakken in de schaal en heerlijk is op gegrild vlees.

Dit aromatische kruid staat graag in de zon,
maar kan ook in de halfschaduw staan.

Peterselie heeft koele, rijke, goed
doorlatende grond nodig.
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Peterselie werd al meer dan 5000 jaar geleden geconsumeerd. In het
Middellandse-Zeegebied wordt hij al duizenden jaren geteeld. Peterselie
werd al snel het meest gebruikte kruid ter wereld.



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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De ingrediënten

De fasen van voorbereiding

• 200 g couscous griesmeel

• 10 verse muntblaadjes

• 4 tomaten of een bakje kerstomaatjes

• 1 bos witte uien

• 1/2 komkommer

• 1 peper

• 4 eetlepels olijfolie

• Een paar takjes verse peterselie

• Een paar takjes koriander

• 1 citroen

• zout en peper

• Bereid het griesmeel door het in een kom te gieten en vervolgens met
heet water te besprenkelen (volgens de op de verpakking aangegeven
hoeveelheid).

• Was de citroen en pers het sap ervan uit in een glas.

• Giet 10 cl citroensap en olijfolie over het griesmeel en meng het met een
vork.

• Dek de kom af en laat het mengsel opzwellen (tot het water is
geabsorbeerd).

• Terwijl u wacht tot het mengsel opzwelt, bereidt u de groenten.

• Was de tomaten, verwijder de zaadjes en snijd ze in blokjes (in het geval
van kerstomaten, snijd elke tomaat in tweeën).

• Was de komkommer, schil en ontpit hem, en snijd hem ook in blokjes.

• Was de peper, verwijder de zaadjes en snijd hem in blokjes.

• Pel de ui en snipper hem fijn.

• Was de muntblaadjes, koriander en peterselietakjes en laat ze uitlekken.

• Hak de kruiden (munt, peterselie en koriander) fijn.

• Controleer of het griesmeel klaar is (het moet nauwelijks knapperig zijn).

• Voeg dan de tomaten, ui, komkommer, paprika en kruiden toe aan de kom.

• Voeg zout en peper toe en meng.

• Voeg indien nodig nog wat citroensap en olijfolie toe.

• Zet de kom 1 tot 3 uur in de koelkast om de smaken te laten diffuseren.

• Neem de kom een paar minuten voor het eten uit de pan om van de volle smaak van uw verse munt-oosterse
tabbouleh te genieten.

Oosterse tabbouleh met verse munt



De ingrediënten

De fasen van voorbereiding

14

• 4 middelgrote courgettes

• 2 middelgrote aubergines

• 2 uien

• 2 tomaten

• 2 rode pepers

• 1 teentje knoflook

• 2 takjes tijm

• 1 laurierblad

• olijfolie

• zout en peper

• Begin met het wassen en drogen van de groenten.

• Pel de tomaten en snijd ze in vieren.

• Snijd de aubergines en courgettes in plakken.

• Snijd de paprika's in reepjes.

• Hak het knoflookteentje fijn.

• Snijd de uien in ringen.

• Verhit 2 eetlepels olijfolie in een pan.

• Fruit de gesnipperde uien in de olijfolie zonder ze bruin te
laten worden.

• Haal de uien uit de pan en leg ze apart, bak vervolgens de
courgettes in de olie.

• Haal de courgettes uit de pan en leg ze apart, bak vervolgens
de aubergines (voeg indien nodig een beetje olie toe).

• Haal de aubergines uit de pan en zet ze apart, bak vervolgens
de paprika's.

• Doe alle groenten in een braadpan en zet die op het vuur.

• Voeg de tomaten, de fijngehakte knoflook, de tijm en het
laurierblad toe aan het mengsel.

• Voeg zout en peper toe en meng door elkaar.

• Laat zachtjes sudderen, afgedekt, gedurende 15 tot 30
minuten.

• Proef om de kruiden aan te passen indien nodig.

• Serveer de zelfgemaakte ratatouille warm.

Huisgemaakte ratatouille


