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Als je (zoals wij) een verzameling eetbare knollen aanlegt, komen
historisch besef en volkenkennis elkaar tegen. De mens heeft in alle tijden
en alle streken al gewroet en geproefd om dankbaar te eten van die lang
houdbare delen van de plant: de knol! Dat voedzaam & gezond vaak
gepaard gaan met smakelijk hoeven we hier niet te bewijzen: teel ze maar
en proef... De meeste aardappels komen in januari-februari bij ons binnen,
een klein sortiment is al in oktober beschikbaar. De andere knollen komen
grotendeels in maart-april, enkele in het najaar. Enkele soorten, zoals de
crosne potten we op, zodat we bijna jaarrond kunnen leveren.

420 artikelen



Aardaker

Lathyrus tuberosus 
(Engels: Tuberous Pea, Earth-Nut
Pea, Tuberous Vetchling)

Leveringsmaanden: mei t/m september
400010.1 1 plant   € 3,95 
400010.2 5 planten   € 15,00 

Aardappels Aardappelpoter of
Bollenplanter

Leveringsmaanden: het gehele jaar
400050.1 1 stuks   € 5,95 

Aardappels Heavy Duty Knollen-
of Bollenplanter W0474

Leveringsmaanden: het gehele jaar
400052.1 1 stuks   € 35,00 

Aardappels Heavy Duty Knollen-
of Bollenplanter W0475

Leveringsmaanden: het gehele jaar
400054.1 1 stuks   € 55,00 

Aardappels Mechanische
Plantboor

Leveringsmaanden: het gehele jaar
400056.1 doorsnee 30 mm   € 14,95 
400056.2 doorsnee 45 mm   € 15,95 
400056.3 doorsnee 70 mm   € 17,95 
400056.4 doorsnee 100 mm   € 25,00 
400056.5 doorsnee 130 mm   € 29,95 

Aardappels 'Donald'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
400070.1 2,5 kg   € 9,95 

Aardappels 'Doré'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
401000.1 2,5 kg   € 6,95 

Aardappels 'Eersteling'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
401100.1 2,5 kg   € 7,95 

Aardappels 'Frieslander'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
401200.1 2,5 kg   € 8,95 

Aardappels 'Gloria'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
401300.1 2,5 kg   € 8,95 

Aardappels 'Lekkerlander'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
401400.1 2,5 kg   € 8,95 

LEVERBAAR VAN MEI - SEPTEMBER ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT. Een zeer winterharde,
knolvormende Lathyrus! Het is zelfs een van
de weinige meerjarigen van dit geslacht wiens lila bloemen nog lekker
geuren ook!  
In heel Europa een inheemse plant.  
Aan het draadvormige wortelgestel komen knolvormige, langwerpige
verdikkingen voor die al eeuwen lang bekend zijn als voedsel.  
De plant wordt 30-100cm lang/hoog: een prima eetbare sierplant! De
Franse noemen deze vergeten groenten “Hollandse Muisjes” (!) omdat
sinds ± 1783 deze knolletjes vanuit het koele Nederland werden
geëxporteerd naar Frankrijk. 
Een oud recept: knolletjes 1uur koken, pureren en met melk en kruiden
opdienen.  
De bloemen, jonge scheuten en zaadpeultjes zijn ook eetbaar.

Maakt handige, conische gaten in de grond, de
aarde kunt u weer uit de boor “lossen’ door in
het handvat te knijpen. Ook geschikt als
bollenplanter.

Extra stevige en zwaar uitgevoerde plantboor,
door de bediening met 2 handen kost de
bediening minder kracht en kan zelfs in de
zwaarste grond worden gewerkt. Tijdens het
boren gaat een inwendige plaat met drukstang
omhoog, die je weer indrukt om de grond in
het gat terug te brengen. Deze zwaar uitgevoerde “holplantboor” heeft als
afmetingen: Totale hoogte 28 cm, boordiepte 10,5 cm, boordiameter 7 cm.
Te gebruiken voor het planten van knollen en bollen.

Extra stevige en zwaar uitgevoerde plantboor,
door de bediening met 2 handen en een step
voor één van je voeten, kost de bediening
minder kracht en kan zelfs in de zwaarste
grond worden gewerkt. Tijdens het boren gaat
een inwendige plaat met drukstang omhoog,
die je weer indrukt om de grond in het gat terug te brengen. Deze zwaar
uitgevoerde “holplantboor” heeft als afmetingen: Totale hoogte 88 cm,
boordiepte 10,5 cm, boordiameter 7 cm. Te gebruiken voor het planten
van knollen en bollen.

Je moet er maar opkomen... Een echte
grondboorspecialist kwam op het lumineuze
idee om mooie gaatjes te boren met een Vijzel
Spiraal Boor dat op een (accu)boortol past
(3/8" bit). 
Ideaal voor het poten van knollen, bollen of
planten! 
 

De boren zelf zijn van zeer hoge kwaliteit, je hebt de keus uit de volgende
maten: 
ø 30 mm en 45 cm lang 
ø 45 mm en 73 cm lang 
ø 70 mm en 60 cm lang 
ø 100 mm en 63 cm lang 
ø 130 mm en 63 cm lang

Je krijgt perfecte gaten of gaatjes •
De diepte bepaal je zelf •
Het spaart je rug •
Geen kromgebogen schepjes meer •
Ook in het gras razendsnel bollen planten •
Maar ook voor drainage-gaten die je vult met grind •

(1996) Ouders: Amera x coderas. Een nieuw
veelbelovend ras! Zeer vroeg (na 2 maanden
oogstbaar) en rijkdragend. Ovaal, vlak-ogig en
lichtgeel. Redelijk vast in de kook en iets zoet
van smaak. Resistent tegen aardappelmoeheid
Ro en wratziekte. Zeer weinig gevoelig voor Yn-virus en bladrol, vrij weinig
vatbaar voor phytophtora. Maat 28/35 bevat ± 100 knollen per 2,5 kg, ze
geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant.
VROEG RAS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is ongeveer tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1947) Ouders:
Eerstelingx[Recordx(BravoxAlpha)]. Nog steeds
veel geteeld, dit succesvolle ras van kweker
I.H. Bierma. Tamelijk los in de kook, zeer
goede smaak, matige opbrengst. Voor klei- en
zandgrond. Vrij weinig vatbaar voor phytophthora (aardappelziekte) in de
knol. Maat 28/35 bevat ± 100 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per
2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant.
VROEG RAS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is ongeveer tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1891) Ouders: syn. Duke of York of
Midlothian Early. Ouders: Early Primrose x King
Kidney. Een historisch ras uit Engeland,
gekweekt door William Sim. Dit is vooral een
'eersteling' omdat de bijzonder goede smaak
alleen bij zeer vroege rooi optimaal is. Daarna loopt de smaak wat terug.
Hoewel (over smaak valt immers niet te twisten) de liefhebbers van zeer
bloemige aardappels dit ras ook bij late oogst zullen blijven waarderen. Je
teelt ze niet voor de opbrengst, deze is bij primeurteelten altijd minder.
Vooral voor kleigrond. Maat 28/40 bevat ± 90 knollen per 2,5 kg, ze geven
7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant. Tip van
een klant (ervaringsdeskundigheid): later gerijpte Eerstelingen (dus niet
vroeg geoogst) hebben een opmerkelijk lange houdbaarheid!
VROEG RAS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is ongeveer tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1990) Ouders: Gloria x coderas. Kruimig in de
kook, zeer goede smaak. Vanwege zeer hoge
opbrengst iets ruimer planten. Voor klei- en
zandgrond. Resistent tegen aardappelmoeheid
en weinig vatbaar voor phytophthora in de
knol. Maat 28/40 bevat ± 90 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2
knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant.
VROEG RAS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is ongeveer tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1975) Ouders: Amex x Feldeslohn. Een topras
van Duitse origine. Vrij vast in de kook, goede
smaak, redelijke opbrengst, voor klei- en
zandgrond. Resistent tegen aardappelmoeheid
A. Maat 28/40 bevat ± 90 knollen per 2,5 kg,
ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant.
VROEG RAS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is ongeveer tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1965) Ouders: Doré x Dr. McIntosh. Tamelijk
los in de kook (kruimig of bloemig), geroemd
vanwege de goede smaak. Geschikt voor klei-
en zandgrond. Maat 28/40 bevat ± 90 knollen
per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen
en kunnen op 20 m² worden uitgeplant.
VROEG RAS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is ongeveer tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Premiere'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
401500.1 2,5 kg   € 7,95 

Aardappels 'Triplo'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Twinner'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: maart t/m juni
401530.1 2 kg   € 11,50 

Aardappels 'Agria'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: maart t/m juni
401560.1 2 kg   € 9,95 

Aardappels 'Frieslander'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: maart t/m juni
401565.1 ± 45 poters   € 12,50 

Aardappels 'Vitabella'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
401575.1 2,5 kg   € 9,95 

Aardappels 'Bildtstar'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
401595.1 2,5 kg   € 7,95 

Aardappels 'Bintje'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
401600.1 2,5 kg   € 7,95 

Aardappels 'Cephora'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
401640.1 1 kg   € 4,95 

(1979) Ouders: Civa x Provita, kweker: F.
Brands te Rolde. 
Dit vroege ras geeft een uitbundige oogst van
bloemige tot redelijk vaste en smakelijke
knollen. Schil en knolvlees zijn geel tot
crèmegeel. Premiere wordt vanwege zijn bakkwaliteit wel de vroege Bintje
genoemd, hoewel de consumptiekwaliteit veel beter is. Vooral geschikt
voor kleigrond. Weinig vatbaar voor phytophthora in de knol en resistent
tegen aardappelmoeheid.
VROEG RAS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is ongeveer tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

VOORLOPIG NIET MEER LEVERBAAR! 
(2000) Ouders: Agria x Fresco. Dit moderne
ras van kweker Simon Brunia is veelzijdig in de
kook, kooktype AB (vrij vast) en geeft een
hoge opbrengst van grote ovalen knollen. Het
drogestofgehalte van 19,5% maakt dit ras zelfs redelijk geschikt voor
frites. De gele schil verbergt lichtgeel knolvlees. Het ras is nu al geliefd
dankzij goede ziekteresistenties: tegen aardappelmoeheid (aaltjes) Ro1 en
Ro4, tegen wratziekte (fysio1), weinig vatbaar voor Phytophthora in het
blad en zeer weinig vatbaar in de knol. Zorgeloos telen... let echter op 1
eigenschap: de knolzetting is vrij hoog, dus iets dieper planten of later
extra aanaarden.
VROEG RAS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is ongeveer tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(2015) Ouders: een Mansholtras X een
Agricoras, Kweker Wim te Winkel te Ens. 
Een heerlijk ras, dat de ‘Frieslander’ wellicht
gaat vervangen, omdat Twinner voor de
biologische teelt nog veel geschikter is. 
Deze aardappel is ovaalrond, vrij vastkokend en vroeg oogstbaar, het
knolvlees is lichtgeel, met een gladde schil zonder diepe ogen. Je kan een
grote oogst verwachten! 
Als gekookte aardappel een lekkernij en net niet te vast om er ook een
goede friet van te kunnen bakken. Geef voldoende bemesting en beregen
bij droogte. 
Door slimme kruisingen is ‘Twinner’ geheel resistent tegen Phytophthora
(aardappelziekte)
VROEG BOLOGISCH RAS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is ongeveer tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1985) Ouders: Quarta x Semlo. Tamelijk
vroeg tot middentijds oogstbaar. Dit veelzijdige
Duitse ras geeft een geweldige opbrengst van
ovaalronde, vlakogige knollen. Vrij vast in de
kook, jong geoogst iets vaster. Geschikt voor
"op bord", puree en frites. Het ras is goed bestand tegen de
aardappelziekte. A 28/35.  
BIOLOGISCH GEKWEEKT POOTGOED.
MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS.  
Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat,
is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om "schoon"
biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een vroeg ras betekent vooral dat
deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk
met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze
rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie
of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel
last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel
de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten.
Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een
te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40
cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1990) Ouders: Gloria x coderas. Kruimig in de
kook, zeer goede smaak. Vanwege zeer hoge
opbrengst iets ruimer planten. Voor klei- en
zandgrond. Resistent tegen aardappelmoeheid
en weinig vatbaar voor phytophthora in de
knol. Maat: A 28/40.  
BIOLOGISCH GETEELD POOTGOED.
VROEG BIOLOGISCH RAS.  
Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat,
is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om “schoon”
biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een vroeg ras betekent vooral dat
deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk
met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze
rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie
of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel
last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel
de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten.
Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een
te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40
cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2011) Een ideale bewaaraardappel en toch
vroeg oogstbaar, verder: smaakvol en
vastkokend. De ovalen, vrij gladde knollen
lenen zich ook voor bakken en frituren.
Vanwege de hoge resistentie tegen de
aardappelziekte (Phytophthora infestans) is dit ras zeer geschikt voor de
biologische teelt.
VROEG BIOLOGISCH RAS.  
Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat,
is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om “schoon”
biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een vroeg ras betekent vooral dat
deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk
met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze
rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie
of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel
last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel
de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten.
Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een
te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40
cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1981) Ouders: Winda x Satuma 
Deze roodschillige aardappel was een sensatie
toen deze op de markt kwam: wat een
opbrengst en zeer lange te bewaren! Logisch
dat nog steeds veel liefhebbers hem willen
telen, hoewel de vatbaarheid voor Phytophthora groot is. Bij aankoop
meteen laten kiemen en op tijd planten, met voldoende afstand tot elkaar
en kalibemesting... De knollen zijn goed aan de maat, vrij rond met
crèmegeel knolvlees. Ze koken vrij vast en blijft dus geheel intact tijdens
het koken, wordt alleen enigszins kruimig aan de buitenkant. Een
veelzijdige aardappel, die zowel op gekookt als ook gebakken of in de
frituur zeer goed voldoet. De naam dankt deze aardappel aan zijn
oorsprong: de Friese gemeente Het Bildt. (Soms wordt dit ras verkeerd
gespeld: Bildstar)
MIDDENVROEG RAS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1910) Ouders: Munstersen x Fransen. In ons
land de meest geteelde aardappel, ooit
gekweekt door K.L. de Vries. Iets los in de
kook, goede smaak en kleur, zeer grote
opbrengst. Voor klei- en zandgrond. Vooral
beroemd door de bak-eigenschappen: zeer geschikt voor friet. Maat 28/35
bevat ± 100 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en
kunnen op 20 m² worden uitgeplant.
MIDDENVROEG RAS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Ouders: Impala x 95T118-2. Een veelzijdige
aardappel, die tussen tamelijk vast en bloemig
in zit. Heerlijk op je bord, maar ook erg geliefd
als fritespieper! Een goede opbrengst
combineert deze variëteit met een zeer grote
bestendigheid tegen Phytophthora in het blad. Hierdoor is ‘Cephora’ zeer
populair bij biologische kwekers.
MIDDENVROEG RAS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Eigenheimer'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
401700.1 2,5 kg   € 6,95 

Aardappels 'Blauwe Eigenheimer'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni

Aardappels 'Monte Carlo'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
401800.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Bionica'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Carolus'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: maart t/m juni
402020.1 1kg   € 5,95 

Aardappels 'Irene'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
402300.1 2,5 kg   € 9,95 

Aardappels 'Nicola'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
402400.1 2,5 kg   € 6,95 

Aardappels 'Sarpo Mira'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
402460.1 1 kg   € 4,50 
402460.2 5x1 kg   € 19,95 

(1893) Ouders: Blauwe Reuzen x Fransen. De
historie vertelt dat dhr. G. Veenhuizen de
kweker van dit bijzondere ras is. Voor de
liefhebbers van een bloemige pieper nog
steeds een aanrader! Opvallend goede
opbrengst (voor zo’n 'oudje'). Teelt vooral voor kleigrond. Maat 28/35
bevat ± 100 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en
kunnen op 20 m² worden uitgeplant.
MIDDENVROEG RAS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1907) Ouders: Blauwe Reuzen x Fransen (=
‘Jaune d’Or). Dit is een toevallige (inmiddels
zeldzame) mutant uit het vanaf 1893 geteelde
ras ‘Eigenheimer’. Het verschil is de blauwe
schilkleur. De historie vertelt dat dhr. G.
Veenhuizen de kweker van dit oer-Hollandse ras is. Voor de liefhebbers
van een bloemige pieper nog steeds een absolute aanrader! Opvallend
goede opbrengst (voor zo’n 'oudje'). Teelt vooral voor kleigrond.
MIDDENVROEG RAS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2009) Ouders: Mul 91-13 x Bru 93-136,
kweker: Jan van Loon. Een doorbraak in de
veredeling van aardappels: dit ras heeft een
zeer hoge resistentie tegen 6 biotypen
aardappelmoeheid (veroorzaakt door aaltjes of
nematoden). Op het moment van introductie tot onze introductie (2012) is
er geen ander aardappelras dat over al deze resistenties beschikt. Het
voordeel van deze eigenschap is, dat de aaltjes zullen afnemen na de teelt
van dit ras, een teeltwisseling wordt hierdoor steeds minder urgent! 
Verder is de Monte Carlo voldoende resistent tegen aardappelziekte
(Phytophthora) in de knol, hoge resistentie tegen virussen, schurft en
stootblauw. Door het gemiddelde drogestofgehalte (21,5%) en de tamelijk
vaste tot iets bloemige kookeigenschap is het een veelzijdige aardappel,
die ook nog eens goed tegen droogte kan.
MIDDENVROEG RAS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Ouders: Pentland Ivory x CMK1988-169-005.
Weer een ideale aardappel voor de biologische
teelt vanwege grote resistentie tegen de
aardappelziekte (Phytophthora). De ovaalronde
knollen zijn redelijk vast in de kook met
veelzijdige toepassingen. Vanwege het witte knolvlees een typische telg
van de rijksmakende Engelse aardappelfamilie! Scoort ook in andere
ziekteresistenties hoog! De naam Bionica bestaat uit 3 elementen: Bio
omdat de aardappel zeer goed biologisch geteeld kan worden, Ni is van de
kweker Niek Vos en Ca om de naam af te maken.
MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS.  
Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat,
is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om "schoon"
biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een vroeg ras betekent vooral dat
deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk
met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze
rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie
of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel
last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel
de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten.
Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een
te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40
cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2012) Agrico introduceerde deze
aardappelziekte-resistente pieper
(Phytophthora). De vernoeming naar de in
Gent geboren Carolus Clusius (Charles de l'
Écluse), die rond 1588 de aardappel voor het
eerst teelde in de Hortustuinen van Leiden, is treffend. De naamwedstrijd
van het Pieperpad heeft zijn vruchten afgeworpen! Deze middenvroege
aardappel is vrij kruimig met geel knolvlees met een mooie, geel met roze
schil en ronde (ondiepe) ogen. De knollen zijn lang te bewaren en worden
gewaardeerd als tafel- en frietaardappel.
MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS.  
Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat,
is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om "schoon"
biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een vroeg ras betekent vooral dat
deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk
met latere rassen (april). Om extra vroege oogst te krijgen worden deze
rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met bescherming van folie
of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel
last van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel
de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten.
Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een
te natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40
cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1953) Ouders: Furore x Bato. Los in de kook,
een typisch voorbeeld van een zeer bloemige
(kruimige) aardappel. Voor klei en zand.
Weinig vatbaar voor phytophthora in het blad,
maar pas op: wel vatbaar in de knol. Een
prachtige, goed bewaarbare, rood-schillige variëteit. Maat 28/35 bevat ±
100 knollen per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20
m² worden uitgeplant.
HOOFDTEELT RAS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1973) Ouders: Clivia x coderas. Vast in de
kook, ideaal voor salades. Goede smaak voor
hen die niet van bloemig houden. Zeer goede
opbrengst. Voor klei en zand. Resistent tegen
aardappelmoeheid A. Weinig vatbaar voor
schurft en phytophthora in de knol. Maat 28/35 bevat ± 100 knollen per
2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden
uitgeplant. Middenvroeg.
HOOFDTEELT RAS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Een veelbelovende Hongaarse aardappel met
wit knolvlees en rozerode schil. De resistentie
tegen aardappelziekte (Phytophthora
infestans) is opvallend! Soms lijkt er een
aantasting te ontstaan, maar de plant groeit er
weer gezond doorheen zonder de ziekte door te geven in de knol.
Voldoende vocht en voeding resulteert in een grote oogst, minder van
beide verbetert de smaak echter wel! De knollen zijn tamelijk stevig, iets
bloemig en daardoor is de aardappel veelzijdig inzetbaar: koken, bakken,
pureren en salades. De stevige, rechte groei draagt bij aan de
ziekteresistentie.
HOOFDTEELT RAS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Sevilla'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
402480.1 2,5 kg   € 9,95 

Aardappels 'Texla'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
402500.1 2,5 kg   € 7,95 
402500.2 4x2,5 kg   € 29,95 

Aardappels 'Levante'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: maart t/m juni
402590.1 1 kg   € 5,95 

Aardappels 'Alouette'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: maart t/m juni
402600.1 1 kg   € 5,95 

Aardappels 'Arran Pilot'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405000.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Athlete'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405020.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Big Rossa'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405040.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Bonnie Dundee'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni

Deze aardappel van Niek Vos hebben we in
2016 gratis mogen uitdelen om ze uit te
proberen. Velen stuurden positieve ervaringen
naar ons toe, dus het besluit om dit ras op te
nemen (eerst bekend onder ‘Vos-2006') was
niet moeilijk! Hoewel de aardappel ook zeer goed vroeg kan worden
geoogst (en dan heerlijk vast van structuur is) wordt de smaak voller en
complexer bij goede afrijping. Het meest opvallend is de zeer hoge
resistentie tegen Phytophthora (aardappelziekte) waardoor biologische
teelt van dit ras zeer goed mogelijk is. Voor de professional is belangrijk te
weten dat dit ras weinig stikstof nodig heeft. De veelzijdigheid is
opvallend, ze rotten niet snel bij extreme regenval en het viel veredelaars
in Sevilla (Spanje) op, dat de oogst hoog was ondanks stress van droogte,
ook zeer goed geschikt dus voor warme landen.  
Kortom: Sevilla is een mooie geel-vlezige aardappel met gladde schil en
goede smaak. De opbrengst is groot, ze oogsten dichtbij de plant en ze
bewaren zeer goed. Deze kleiaardappel teelt ook goed op zandgrond. Het
is een iets bloemige aardappel, dus kookt niet stuk en frituurt super.
Overigens: vroeg geoogst zijn ze veel vaster, als je dat lekkerder vindt... 
De naam Sevilla heeft Niek gekozen omdat de stad Sevilla rond 1500 de
havenstad was waar de aardappel het eerst arriveerde uit Zuid-Amerika. 
Een klant berichtte ons: Zeer tevreden over Sevilla aardappel. Goede
smaak en consistentie. Geeft gekweekt op de veenkoloniale dalgrond een
zeer kruimige, lekkere aardappel. Heb veel Phytophthora-resistente
aardappelrassen uitgeprobeerd, maar deze spant de kroon!
HOOFDTEELT BIOLOGISCH RAS.  
Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat,
is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om “schoon”
biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een hoofdteelt ras betekent dat
deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervroegen lukt door
vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende
warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet
ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen
kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora
infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met
patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel
biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is
70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te
voorkomen.

(1992) Ouders: Arka x coderas. DE EERSTE
VOLKOMEN AARDAPPELZIEKTEVRIJE PIEPER !
U leest het goed: Phytophtora lijkt geen vat te
krijgen op deze ideale rode aardappel. Geen
snelle bemesting geven, dit ras moet rustig en
gestaag groeien. Tamelijk vast in de kook. Geschikt voor klei en zand.
Resistent tegen aardappelmoeheid A. Maat 28/40 bevat ± 90 knollen per
2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden
uitgeplant. Een klant schreef ons eind september 2014: “Ik heb dit jaar
voor het eerst de aardappelziektevrije Texla aardappel als proef geteeld. Ik
heb 'm zo lang mogelijk laten staan en pas dit weekend geoogst. Alhoewel
het loof gedurende de teelt wel last had van aantasting hebben de knollen
er nagenoeg geen nadelige gevolgen van gehad. Ik heb slechts 4
aardappelen aangetroffen die aangetast waren (ik had 2,5 kilo pootgoed
geplant). Ik heb een mooie oogst (zie plaatjes). Een geslaagde proef dus.”
HOOFDTEELT RAS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Ouders: Almera x coderas. 
Levante kiezen we als opvolger van de Ditta,
vanwege de hogere ziektegevoeligheid! Net als
de Ditta is deze middentijds oogstbaar, de
structuur is (vroeg geoogst) tamelijk vast en
bij “rijpe” oogst heerlijk bloemig, ideaal als tafelaardappel of om er een
goede friet van te bakken. Zoals gezegd: de resistentie tegen
Phytophthora is zeer hoog. Ook de opbrengst is zeer hoog, zet de kisten
maar klaar... Dit ras groeit van Zuid- tot Noord-Europa.
HOOFDTEELT BIOLOGISCH RAS.  
Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat,
is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om “schoon”
biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een hoofdteelt ras betekent dat
deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervroegen lukt door
vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende
warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet
ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen
kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora
infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met
patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel
biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is
70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te
voorkomen.

Ouders: Laura x coderas 
Dit middellate ras geeft een hoge opbrengst
van ovaalronde knollen met rozerode schil en
crèmegeel knolvlees. Belangrijk is de hoger
resistentie tegen Phytophthora. Door de
lichtbloemige (vrij vaste) structuur is Alouette geschikt voor koken en
bakken. De frisse en licht smaak is opvallend! Teelt op zandgrond is ook
succesvol. Maat: A 28/35.  
BIOLOGISCH GEKWEEKT POOTGOED.
HOOFDTEELT BIOLOGISCH RAS.  
Omdat de aardappelplant veel aangeboden stoffen in zijn knollen opslaat,
is het voor de principiële biologische kweker belangrijk om “schoon”
biologisch uitgangsmateriaal te hebben. Een hoofdteelt ras betekent dat
deze vanaf september oogstbaar is. Enkele weken vervroegen lukt door
vroeger te planten. De planttijd is vanaf half april, als de grond voldoende
warmte heeft. Voorkiemen in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet
ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De hoofdteelt rassen
kunnen last krijgen van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora
infestans). Enkele preventieve maatregelen zijn: ruim planten, met
patentkali bemesten, geen water sproeien over de plant en eventueel
biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde plantafstand is
70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te
voorkomen.

(1930) Ouders: May Queen x Pepo. Het meest
verkochte ras van kweker MacKelvie. Tot de
zestiger jaren de marktleider in Engeland
onder de vroege rassen. Langwerpig ovaal van
vorm met lichtgele schil. Vaste knol, zacht op
de tong, hoge opbrengst van grote knollen (300 g per knol komt voor!) Dit
ras is ideaal voor stamppotjes, opbakken en friet! Probeer een
vroegterecord te bereiken onder platglas!
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2012) Ouders: Miriam x coderas. 
Geïntroduceerd tijdens de Olympische Spelen
van 2012 in Londen. Een mooie en veelzijdige
aardappel, heerlijk (vrij stevig) na het koken,
maar ook goed om mee te bakken of om er
(koud) salades mee te maken. De resistentie tegen Phytophthora is zeer
goed, je kan de oogst dus ook gerust uitstellen om een wat hogere
opbrengst te krijgen.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2015) Kweker Mohr Potatoes 
Een vroege oogst en toch vrij grote knollen,
daar word je blij van! Dit ras vormt ovale
knollen met rozerode schil. Het lichtgele
knolvlees is vrij vast (licht bloemig) met een
goede smaak! Opvallend is de goede bestendigheid tegen Phytophthora en
uitstekende bewaarbaarheid.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1962) Inmiddels een historisch, Schots ras
met prachtige eigenschappen. De schil is
dieprood van kleuren de bijna ronde knollen
zijn zeer vroeg oogstbaar. Jong geoogst is
deze aardappel op zijn best: heerlijk zalvend
van structuur (vast), wat best bijzonder is voor een vroeg ras! Grappig is
de kringerige voortzetting van het felrood in het crèmewitte knolvlees.
Kook ze met schil voor beter behoud van smaak en goede sier op het
bord!
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Casablanca'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405060.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Colleen'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405070.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels ‘Early Rose’ / ‘Rose
Hâtive’, ‘Primerose’, ‘Parisienne’,
‘Américaine’, ‘Carpentiere’

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Epicure'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405100.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Forelle'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405140.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Fryske Gieltsjes' /
'Friese Geeltjes', 'Wâldgieltsjes',
'Woudgeeltjes'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Hamlet'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni

Aardappels 'Home Guard'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405200.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Kaiser Wilhelm'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni

Aardappels 'Keizerinnen' /
'Kaiserinnen' / 'Meikoningin'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405235.1 0,5 kg   € 3,50 

Omdat we soms geen ‘Epicure’ kunnen krijgen,
hebben we deze moderne opvolger
opgenomen in het sortiment. Casablanca is
een opkomende ster aan het Britse firmament!
Een grote oogst aan eivormige knollen,
lichtgele schil met crème knolvlees. De smaak is raak: iets bloemig, ruim
inzetbaar voor zowel koken, bakken en chips, dus geliefd in de horeca. De
grote oogst kan al na 62 dagen beschikbaar zijn! Het bijzondere van dit
zeer vroege ras is, dat een latere oogst leidt tot een grotere oogst van
beter bewaarbare knollen.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1996) Manna x
Mizen. Dit vroege Ierse ras munt uit in (grote)
opbrengst met mooi gladde, ovaalronde
knollen. De gele schil herbergt crèmegeel
knolvlees. Na de kook blijkt een opmerkelijk
vaste structuur, heerlijk wasachtig! Ook erg geliefd om te bakken. De
resistentie tegen moeheid (Ro1) en Phytophthora in de knol is hoog en
maakt dit ras zeer geschikt voor de biologische teelt.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1867) Uit zaailingen van de Garnet Chili
ontstond bij de kwekerboer Albert Bresee (in
Hubbardton Vermont) deze veelbelovende
aardappel, die spoedig de meest populaire werd in de V.S.! Nog steeds zijn
minstens 150 moderne variëteiten uit ‘Garnet Chili’ afkomstig trouwens. De
tamelijk gladde, roze schil herbergt smakelijk wit knolvlees net rode
strepen.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1897) Ouders: Magnum Bonum x Early
Regent. James Clark (1825-1890) legde de
basis voor dit ras. Nog steeds wordt ‘Epicure’
geteeld in noordelijke landen, vanwege het
goede herstel na een laat nachtvorstje. De
ronde gele knollen hebben diepliggende ogen (pitten of met schil koken).
De smaak van dit vruchtbare ras: heerlijk bloemig, het wordt wel de
Engelse Opperdoes genoemd!
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1979) Een bijna verdwenen ras uit de
voormalige DDR met aantrekkelijke
eigenschappen! De muisjesvormige knollen
hebben een gele schil en lichtcrème knolvlees.
De textuur is iets bloemig, oftewel vrij vast
met een opvallen goede smaak. Een lekkerbek om absoluut niet te
vergeten... Ik stel me zo voor dat deze samen met een gebakken forelletje
niet te versmaden is!
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Heerlijke aardappel, vrij klein en geel van
kleur, 15-25 opbrengst per plant en de smaak
is raak! “Minstens zo lekker als de
Opperdoezer Ronde” zeggen de Friezen… De oorsprong is niet met
zekerheid te achterhalen. Misschien is het al een oudje uit het begin van
de 18e eeuw, meegenomen door vervolgde doopsgezinden, die (op drift
geraakt) zich in Surhuisterveen vestigden. Een andere mogelijkheid is de
verwantschap met het Berlikumer Geeltje, dat rond 1890 door van der
Werf werd geteeld. In elk geval is jarenlang de bakermat in de Noardlike
Wâlden (Noordelijke Friese Wouden) geweest. Opvallend was en is de
goede ziekteweerstand, inclusief de aardappelziekte. De plant is vrij open
van groei met smal blad, droogt dus snel na regen en rijpt ook snel af. De
knollen kunnen vrij dicht op elkaar geplant worden. Hoewel de oogst
vroeg is kunnen de knollen lang bewaard blijven met behoud van smaak.
Bakken en koken leidt beide tot lekkernijen!
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1996) (Caspar x Torva) Dit zeer vroege ras
luidt het aardappelseizoen in bij de Denen! De
opvallend goede smaak, vaste kookeigenschap
en tamelijk goede bewaarbaarheid kom je in
deze combinatie niet vaak tegen bij hele
vroege rassen, een aanrader dus! De oppervlakte is glad, met
oppervlakkige ogen. Geef de planten (aan de voet) water bij opvallende
droogte. Goede en ruime ziekteresistentie!
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1942) Ouders: Doon Pearl x Cumnock. Vanaf
de zestiger jaren brak dit ras door tot een zeer
populaire vroege aardappel, vroeger dan Arran
Pilot. Eet ze jong het ras is dan op zijn best.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Historisch ras uit Duitsland, oorsprong mij
verder niet bekend. Uiteraard heb ik dit oude
rasje uitgeprobeerd en kan de volgende
gegevens verstrekken: 
Bijna bolronde knollen met mooie, gladde
schil. Het crème knolvlees zorgt voor een zeer bloemige aardappel, de
ideale pieper voor de liefhebber van bloemig: stamppot, lekker jus-tje,
gewoon een ouderwetse smaak!
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (vóór 1854) Een
zeer oud ras uit het Westland (Zuid-Holland),
dat waarschijnlijk uit Duitsland is gekomen. De
oogst is vrij vroeg en deze levert
onregelmatige, op Friese Geeltjes (Fryske Gieltsjes) en Opperdoezer
Ronde gelijkende knollen. Genetisch onderzoek zou moeten uitwijzen, of
deze rassen gelijke voorouders hebben. De smaak is bijzonder goed,
vandaar dat zo’n “oudje” de tand des tijds overleeft! Ze zijn iets bloemig
met een opvallend volle smaak.
VROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Voorkiemen in het licht of in een
grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon.
Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali
bemesten. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om
80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Koopmans Blauwe'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405240.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'La Bonnotte'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405250.1 1 kg   € 6,95 

Aardappels 'Lady Amarilla'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni

Aardappels 'Lady Christl'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405255.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Magic Plate'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405260.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Maris Peer'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405264.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Noordeling'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405270.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Noordeling'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405271.1 1 kg   € 5,95 

Aardappels 'Orla'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405300.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Paarsput' / 'Paarspit',
Blauwput' of 'Blauwpit'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405350.1 0,5 kg   € 2,50 

(1937) Ouders: Zeeuwse Blauwe x Alpha. De
kweker van dit vrij vroege, bijna ronde
aardappeltje is dhr. C. Koopman. Verder dankt
dit ras zijn naam aan de blauwe schil,
inwendig is de knol lichtgeel. Annemieke Smit
plaatste op internet een rake typering: 
‘Koopmans Blauwe’ was voor mij een openbaring. Ik was nooit verder
gekomen dan vastkokende en bloemige aardappels. Vastkokende bak je of
gebruik je voor salades, bloemige kook je of daar maak je aardappelpuree
van. Maar dit kleine, blauwe aardappeltje smaakte romig. Romig? Ja,
romig. Ik kan het niet anders omschrijven. Ik testte het bij anderen. Gaf
ze een aardappel uit de supermarkt en daarna een ‘Koopmans Blauwe’. En
zelfs de minder begaafde fijnproevers wisten het meteen: dit is anders.
Bloemig en vastkokend zijn ineens zinloze benamingen geworden. Dit
aardappeltje ontsteeg alle categorieën. Helaas, de ‘Koopmans Blauwe’
wordt bijna niet meer verbouwd in Nederland. “Te gevoelig voor ziektes en
er zitten zoveel pitjes in dat mensen geen zin hebben om ze te schillen”,
verklaarden ze bij boerderij Schellach in Zeeland die tot voor kort mijn
favoriete aardappeltje nog in het assortiment had. Vanaf dat moment heb
ik me op iedere nieuwe, bijzondere aardappel gestort die ik bij de
aardappelboer aantref. Maar geen één kan tippen aan ‘Koopmans Blauwe’.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(vóór 1900) Vooral op zilte grond geteeld krijgt
dit rasje zijn unieke smaak. Daarbuiten blijft
het een heel smakelijke aardappel, die echter
de naam ‘La Bonnotte de Noirmoutier’ niet
mag dragen. Houd het dan bij ‘La Bonnotte’...
Door de speciale en beperkte teeltplaats (zie hieronder) is deze aardappel
de duurste ter wereld.  
Geschiedenis: 
De oorsprong van dit streekrasje is onbekend, maar zeker is, dat op het
eiland Noirmoutier dit ras in de 19e eeuw vroeg werd geplant voor een
primeuroogst. Na de 1e wereldoorlog heeft een eilandboer met een goed
geheugen dit ras weer gevonden in de buurt van Barfleur. Ondanks
primitieve teeltmethoden en kleine oogsten komen we dit ras tegen als
een van de lekkerste volgens de inwoners van Parijs. De vroege jaren
1960, met zijn toenemende agrarische modernisering overleeft dit rasje
niet. In de jaren rond 1990 lukt het (omdat de tijd er weer rijp voor was)
om het ras in zijn oude vorm terug te kweken, vanuit nog gekweekte
restanten. Nu is de oude traditie weer hersteld: planten met Maria
Lichtmis (2 februari), kweken op zilte, unieke grond, bemest met o.a.
zeewier en 90 dagen later oogsten: begin mei. Het oogsten, eten en
verhandelen gebeurt tijdens een feestelijk festival. Tip van een klant: dit
ras heeft de neiging om de nieuwe knollen naar boven te laten groeien,
regelmatig aanaarden dus om groene knollen te voorkomen!
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een moderne, vroege aardappel met
uitstekende consumptiekwaliteiten: vast
genoeg voor het bord en bloemig genoeg voor
een heerlijke friet! Uiteraard ook als gebakken
of als chips piepertje. De combinatie met
uitmuntende bewaareigenschappen zorgt ervoor dat Lady Amarilla over
een zeer lange periode is te gebruiken.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1996) Dit Nederlandse ras (Meijer B.V.) is
ontstaan uit een kruising tussen Mansour en
een coderas. Ze zijn zeer vroeg oogstbaar, de
iets ovalen knollen zijn geel van schil en
geelvlezig. Bijzonder voor zo’n primeurras is de
vaste kookkwaliteit en hoge opbrengst. Dit ras is zeer populair bij kwekers
en wordt hoog gewaardeerd vanwege de smaak.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een zeer vroeg oogstbare primeur-pieper! De
oogst is groot en erg lekker: tamelijk vast en
bij latere oogst iets bloemig. De knollen zijn
bolrond met crème knolvlees.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1964) Ouders: Ulster Knight x coderas.  
Dit bijzonder lekkere aardappeltje geeft een
regelmatige oogst van vrij kleine, ovaalronde
knollen, die in de schil gekookt worden. Heel
populair in de horeca (als baby-aardappel)
omdat ze niet doormidden gesneden hoeven te worden. De knollen zijn
crèmewit, de textuur glad en vrij stevig en de smaak wordt zeer geroemd!
Dit ras is ook zeer geschikt voor teelt in zakken of potten. Vroeg oogsten
geeft uiteraard de meeste kleine knollen, ze kunnen (zolang het blad
gezond blijft) eventueel langer groeien voor een grotere oogst en zijn dan
middenvroeg tot laat.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1928) Ouders: Bravo x Jam. In Groningen en
Friesland bij de liefhebber nog erg in trek!
Destijds was het een veelzijdig aardappel, die
een voortreffelijke smaak combineerde met
een goede verwerkbaarheid in de
zetmeelindustrie. Het is een vrij bolle, enigszins onregelmatig gevormde
licht kruimige aardappel die vrij vroeg oogstbaar is en toch goed
bewaarbaar. Geelschillig, lichtgeel knolvlees. We redden dit rasje van de
ondergang door ze met een paar kwekers te blijven telen. Wie doet er
mee?
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1928) Ouders:
Bravo x Jam. In Groningen en Friesland bij de
liefhebber nog erg in trek! Destijds was het
een veelzijdig aardappel, die een voortreffelijke
smaak combineerde met een goede
verwerkbaarheid in de zetmeelindustrie. Het is een vrij bolle, enigszins
onregelmatig gevormde licht kruimige aardappel die vrij vroeg oogstbaar is
en toch goed bewaarbaar. Geelschillig, lichtgeel knolvlees. We redden dit
rasje van de ondergang door ze met een paar kwekers te blijven telen.
Wie doet er mee?
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2000) Ierland. Zeer gladde, iets ovale knollen
met een lichtgele schil en geel knolvlees. De
oogst is vroeg tot middenvroeg (hangt af van
de planttijd) en de smaak van dit bloemige ras
is zeer goed. De reden, dat we dit moderne
ras importeren is de hoge mate van resistentie tegen de aardappelziekte
en schurft en de hoge opbrengst van grote knollen (8 knollen in 1 kg). Zie
ook www.orlapotatoes.com class="desc-group">VROEG BIOLOGISCH RAS
VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(vóór 1900) Dit vrij oude streekras was
vroeger vooral bekend in Zuid-Holland en
Zeeland en wordt nog steeds sporadisch
geteeld op Goeree-Overflakkee. De knollen zijn
iets hoekig rond met in de vrij diepe ogen de typerende paarse kleur, het
knolvlees is okergeel. De smaak is de beloning: deze is zeer goed en alom
geliefd! Dat deze eigenschap samengaat met een grote vatbaarheid voor
de aardappelziekte wordt voor lief genomen: jong oogsten is dus de
boodschap. Jarenlang hebben hobbyisten dit ras onderling uitgewisseld
omdat deze niet meer verhandeld werd. Ik herinner me de jarenlange
(ietwat stiekem gestelde) vraag naar “Paarspitjes” aan de toonbank... We
hebben ze dus weer!
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Pentland Javelin'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405370.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Red Duke of York' /
'Rode Eersteling'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405400.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Rosabelle'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405430.1 5 knollen   € 1,95 

Aardappels 'Saskia'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: december t/m juni
405470.1 15 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Satina'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Sharpes Express'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405500.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Siikli Finnland'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405510.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Sirtema'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405520.1 1 kg   € 5,95 

Aardappels '(Suttons) Foremost'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405600.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Swift'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405610.1 1 kg   € 3,50 

(1968) Dit is een van de meest populaire
vroege aardappels van de UK. Typisch Engels
is het vrij lichte knolvlees, wat niets afdoet aan
de smaak, het is maar wat je gewend bent...
Je kan een grote oogst verwachten van
ovaalronde, vrij gladde en vrij vastkokende knollen.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1942) Heel af en toe kunnen we aan dit
zeldzame ras komen, de roodschillige
Eersteling. Net als zijn gele broertje een zeer
vroeg ras, teelt u deze beauty voordat het te
laat is… De aardappels zijn lekker (en) bloemig, niet geschikt om mee te
bakken, der opbrengst kan enorm zijn!
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1978) Ouders: Humalda x coderas
Een zeer aantrekkelijke Franse aardappel: de
knollen zijn ovaalrond tot eivormig, rozerood
van schilkleur en het knolvlees is crèmekleurig.
Ze zijn de eerste maanden het lekkerst:
tamelijk vast, aromatisch en mooie zoete tinten. Kook ze in de schil, dat
behoudt de smaak het best. Hoewel het blad kan worden aangetast door
Phytophthora zal deze zelden of nooit de knollen aantasten.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Een vroeg
oogstbaar ras uit 1946, kruising tussen Rode
Eersteling x Herald, een Fries ras dat lang
populair was en nu weer voor hobbyisten
beschikbaar is! De ovaalronde, gladde knollen
hebben lichtgeel knolvlees en zijn iets bloemig. Jong geoogst is dit vroege
ras op zijn best, na enige bewaring komt de bakkwaliteit goed uit de verf.
Dit ras is goed droogtebestendig en laat zich uitstekend vervroegen in de
kas. Door de vroege oogst is Phytophthora (de beruchte aardappelziekte)
nauwelijks aan de orde.
VROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Voorkiemen in het licht of in een
grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon.
Hoewel de epidemie steeds vroeger optreedt: ruim planten en kali
bemesten. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om
80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1993) (Maritta x [Record x 1673-1]) Zowel in
de VS als in Europa is dit Duitse ras
doorgebroken! De zeer goede resistentie tegen
de aardappelziekte (Phytophtora) helpt daarbij
uiteraard. Dit ras geeft een grote oogst van
ronde tot ovalen knollen, gele schil en crèmegeel knolvlees. De smaak is
prettig aromatisch met een zacht mondgevoel. Ondanks de vroege oogst is
deze vrij lang te bewaren.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1901) Een oud klei-aardappeltje met spits
toelopende peervorm. Charles Sharpe
ontwikkelde dit vroege ras. De knollen zijn
bijzonder licht van schilkleur. Het ras is nooit
echt doorgebroken maar wordt vanwege de
zeer goede smaak nog door enkele kwekers in stand gehouden. Bloemig.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Dit oude, Finse ras geeft zelfs onder
Scandinavische omstandigheden een zeer
goede oogst! We telen ze hier in Nederland
ook graag, lees maar waarom...: de vorm is
rond tot iets ovaal, (soms wat hoekig) met iets
ingezonken ogen. Lichtbruine schil en lichtgeel knolvlees. Na koken blijkt
de tamelijk vaste (tot iets bloemige) textuur met een fijne, iets zoete
smaak, echt een lekkernij in warme of afgekoelde toestand!
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1949) Een Friese aardappel, die nog steeds
hoge ogen gooi! Het is echt een primeurras,
dat zich graag onder glas laat vervroegen.
Ondanks de korte groeitijd kan je een zeer
grote oogst verwachten van ovaalronde, grote
knollen met lichtgeel knolvlees. De prettige, iets zoete smaak samen met
een vrij vaste textuur geven het ras in de culinaire wereld een hoog cijfer,
daarbij zijn ze zeer Phytophthora (aardappel) resistent!  
Rungis heeft altijd een extra smakelijke kwaliteit uit het Franse
schiereiland Noirmoutier en noemt ze “de lekkerste vroege, nieuwe
aardappel!”. Ze groeien uitstekend bij ons in Noord-Europa maar door de
zeer goede warmte- en droogtebestendigheid vind je ze ook veel in
zuidelijk Europa en Noord-Afrika.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1955) Ouders: Katahdin x (Epicure x Pepo).
Geroemd door niemand minder dan de
schrijver Roald Dahl vanwege de heerlijke
smaak! De oogst is goed en vrij vroeg, toch
goed te bewaren. Tamelijk vast in de kook,
Epicure is immers een van de voorouders van Foremost. Roald Dahl
schrijft: "Ook een traktatie zijn nieuwe aardappeltjes, vers opgegraven
wanneer ze nog klein zijn. De beste om te verbouwen vind ik de Suttons
Foremost. Maar ik laat ze nooit groter worden dan een Reine-Claude
pruim. Ik ben bang dat al die geïmporteerde nieuwe aardappels die vanuit
Malta, Cyprus, Egypte en Israël ons land binnenstromen vóór de onze er al
zijn, te lang liggen om nog smaak te hebben." Wie heeft nog meer
aanmoediging nodig?
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1994) Dit Schotse ras is ontstaan uit een
kruising tussen Stroma (kindje van Désirée) en
een coderas en heeft dus (hoe kan het ook
anders) ook Hollands “bloed” in zich! De naam
verraad al dat het hier om een zeer snel
groeiend ras gaat (vroeg oogstbaar), in 2 maanden kan je al een goede
oogst verwachten. Mede hierdoor en door de compacte groei is dit een
topper voor de teelt in potten en bakken! De lichte schil herbergt
crèmekleurig knolvlees met een zalvende textuur.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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https://www.vreekenszaden.nl/405370-aardappels-pentland-javelin
https://www.vreekenszaden.nl/405370-aardappels-pentland-javelin
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/405400-aardappels-red-duke-york-rode-eersteling
https://www.vreekenszaden.nl/405400-aardappels-red-duke-york-rode-eersteling
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/405430-aardappels-rosabelle
https://www.vreekenszaden.nl/405430-aardappels-rosabelle
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/405470-aardappels-saskia
https://www.vreekenszaden.nl/405470-aardappels-saskia
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/405480-aardappels-satina
https://www.vreekenszaden.nl/405480-aardappels-satina
https://www.vreekenszaden.nl/405500-aardappels-sharpes-express
https://www.vreekenszaden.nl/405500-aardappels-sharpes-express
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/405510-aardappels-siikli-finnland
https://www.vreekenszaden.nl/405510-aardappels-siikli-finnland
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/405520-aardappels-sirtema
https://www.vreekenszaden.nl/405520-aardappels-sirtema
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/405600-aardappels-suttons-foremost
https://www.vreekenszaden.nl/405600-aardappels-suttons-foremost
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/405610-aardappels-swift
https://www.vreekenszaden.nl/405610-aardappels-swift
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking


Aardappels 'Tiamo'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405650.1 3 knollen   € 1,95 

Aardappels 'Vanessa'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405700.1 2,5 kg   € 6,95 

Aardappels 'Winston'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405750.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Abby'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405970.1 1 kg   € 4,50 

Aardappels 'Æggeblomme' /
'Aeggeblomme'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405980.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Alamo'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405982.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Ambo'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405983.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Apache'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
405985.1 2 kg   € 6,95 

Aardappels 'Atzima Mexiko'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405988.1 1 kg   € 2,95 

Ouders: Cunera x coderas 
Een prachtige, moderne aardappel met veel
toepassingsmogelijkheden. Ondanks de vroege
oogst is deze zeer goed te bewaren! De iets
ovaalronde knollen hebben een helderrode
schil met lichtgeel knolvlees. Jong gegeten zijn ze tamelijk vast, bij langere
bewaring worden ze bloemiger. Ons smaakpanel roemde het fijne aroma.
De knol is goed resistent tegen Phytophthora en je kan een zeer grote
oogst verwachten. ‘Tiamo’ kan ook in warmere landen rond de
Middellandse Zee geteeld worden. Een klant mailde ons: “Hierbij een foto
(met snoeischaar) van de oogst van 5 planten Tiamo aardappelen. Het zijn
harde, vastkokende aardappelen die dicht onder de oppervlakte zitten. De
smaak is fantastisch, evenals het schilgemak.” Een klant meldde ons, dat
de Coloradokever (ondanks aantastingen elders) van dit ras afbleef!
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

DIT RAS HEEFT EEN KORTE KIEMRUST, DUS
LOOPT AL EEN BEETJE UIT!  
(1973) Kweker: H.I. Bierma, kruising Bierma
P584 x Désirée. Het eerste dat opvalt is de
enorme oogst! In 2017 gaf dit ras de
ongelofelijke gemiddelde opbrengst van 40 knollen per plant. De
langovalen knollen hebben een lichtroze schil met crème knolvlees. Na
koken blijkt een fijnbloemige textuur, een licht aroma met iets zoete tonen.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1992) Ouders: Kismet x (Desiree x Maris
Piper). 
Ondanks de zeer snelle groei en dus vroege
oogst, is dit een prima smakende aardappel
die zowel voor normale kook als voor bakken
heel geschikt is. De knollen zijn o.h.a. vrij groot en de opbrengst is dus
behoorlijk hoog! Op lichte kleigrond geteeld is de smaak optimaal. Tip:
plant ze eens heel laat als 2e teelt vanaf juli, je kan in de nazomer lekkere
jongen piepers eten.
VROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar
is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra
vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds
vroeger optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te
natte plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm,
wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Ouders: Cécile x Red Scarlett 
Deze langwerpige, roodschillige aardappels
krijgen in smaaktesten een zeer hoog cijfer!
Een echte aanwinst voor de liefhebber van een
tamelijk vaste pieper. De oogst is vrij hoog en
de bestendigheid tegen ziekten redelijk tot hoog. Vanwege het flinke
gewas kan je dit ras het beste een ruime plantafstand geven en de knollen
wat dieper poten.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een middenvroeg Deens ras van onbekende,
maar zeer oude oorsprong! Æggeblomme
betekent “eigeel”, wat verwijst naar het mooie,
okergele knolvlees. De knollen zijn vrij klein,
rond en deukig van vorm met diepe ogen: typisch een ras om met (dunne)
schil en al te koken! De smaak is vol, zachtzoet en met een vaste textuur.
Na toetreding tot de EG dreigde dit ras door regelgeving te verdwijnen,
gelukkig zijn er alerte Denen geweest, die deze unieke lekkernij hebben
doorgeteeld! Veel oudere Denen ervaren smakelijke nostalgie bij de
opleving van dit ras.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1967) (Merrimack x Kennebec) Opvallende
aardappel uit de VS met een hoge opbrengst!
Algemeen inzetbaar voor koele en warme
gebieden. De grote, ovaalronde knollen
hebben vrij vlakke ogen. De gele schil bedekt
opvallend wit knolvlees, een kleur die we in Europa niet zo gewend zijn.
Laat je verrassen door deze bloemige aardappel, want de smaak is
opvallend fris met een iets romig mondgevoel, waardoor deit ras ten
onrechte ook wel “vastkokend” genoemd wordt. De ziekteresistentie
schijnt goed te zijn, ik hoor het graag.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1993) Ouders: Désirée x Cara 
De ovaalronde knollen geven fijnkruimig
knolvlees, voldoende vast voor de toepassing
in salades. Een ruim toepasbare pieper dus,
die vaak wordt beschouwd als de “moderne”
King Edward, vanwege het uiterlijk (gele schil met roze blosvlekken) en de
zeer goede smaak (zie 407600). De resistentie tegen Phytophthora in de
knol is zeer hoog.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2011) Ouders: Stroma x Zaailing van een
Solanum phureja. Een bijzondere verschijning:
warmrode schil met grote crèmekleurige
vlekken rond de ogen. De knollen zijn meestal
vrij klein en rond. Schrob ze schoon en kook of
rooster ze met schil en al voor een prachtige aardappelschotel! De vrij
vaste structuur en uitstekende, bijna zoete, boterachtige, kastanjesmaak
verwennen de tong! Middentijds rijpend, Schots ras van Zela J. Doig.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

De naam duidt op een aardappel dat goed
tegen warmte kan. De oogst in Nederland is
heel behoorlijk, dus koel weer is geen
probleem. De bijna bolronde knollen hebben
een lichtbruine schil die lichtcrème knolvlees
herbergen. Na koken bleek een vrij vaste structuur met een fijne, lichte
smaak.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Augsburg Gold'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405990.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Barbara's Zaailing
Type A'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405992.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Barbara's Zaailing
Type C'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405993.1 0,5 kg   € 1,95 

Aardappels 'Blaue Österreich'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405996.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Blue Donube Mix'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405998.1 2,5 kg   € 5,95 

Aardappels 'Blumenau Brazil'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
405999.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'British Queen'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406000.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Burkys Rote'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406020.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Catriona'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406100.1 1 kg   € 2,95 

Een prachtig, oud, Duits ras, waar we
vooralsnog de bron of het ontstaan niet van
hebben achterhaald. Het is een sterk
groeiende, (dus veel oogst gevende,) gele
aardappel met romig-geel knolvlees en een
zeer rijke smaak die nauwelijks boter behoeft. De knollen zijn iets
langwerpig, vrij groot met ondiepe ogen en lichte “netvorming” op de
schil. De structuur is iets bloemig, het is een populair ras om te bakken!
Middentijds oogstbaar.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Deze zaailing uit het 1980-er Duitse ras
Barbara geeft een grote oogst van ouderwets
bloemige aardappels. De knollen zijn iets ovaal
en hebben een donkerpaarse schil met
lichtbruine vlakken, evenals de voorouder Barbara. Het crèmekleurige
knolvlees heeft een paarse ring net onder de schil. Een ideale pieper voor
purée, een kuiltje met jus of gebakken. Middenvroeg oogstbaar.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Deze zaailing uit het 1980-er Duitse ras
Barbara geeft een grote oogst van tamelijk
vaste (iets bloemige) aardappels. De knollen
zijn lang ovaal en hebben een donkerpaarse
schil met lichtbruine vlakken, evenals de voorouder Barbara. Het
crèmekleurige knolvlees heeft een paarse ring net onder de schil met
paarse zweem naar het midden. De bloemigheid is redelijk fijn van textuur
met een licht aroma. Een ideale pieper voor purée, een kuiltje met jus of
gebakken. Middenvroeg oogstbaar.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Prachtig, oud rasje met een (paars)blauw
jasje. De vrij ronde aardappels lekker in de
schil koken. Uit de pan komt de heerlijke,
aardse geur je al tegemoet en de beloning is
een prettige, lichte smaak vanuit een iets
bloemige, maar voldoende stevige textuur. Ik vind het een heerlijke
piepertje, die ook afgekoeld en gebakken echt snoepgoed is. Tijdens het
koken, verdwijnt overigens de blauwe schilkleur als een toverbal! Er blijft
een lichtbruine schil over.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Deze mix van nakomelingen van de Blue
Danube hebben een gele of paars-gele schil en
bloemig knolvlees. Een mooie, resistente
aardappel dat zich leent voor een “prakje met
jus”, purée of als gebakken of gefrituurde
aardappel. Goed te bewaren.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een veelzijdige aardappel, waar we overigens
de oorsprong niet van kennen. De flinke,
ovaalronde knollen verbergen het lichtcrème
knolvlees. Na uitgebreide proeven bleek ons
een zeer grote opbrengst! De fijnbloemige
(iets vaste) structuur staat garant voor veelzijdige toepassingen: koken,
bakken, frituren en pureren... ja kunt alles met deze aardappel doen. De
goede smaak neigt naar licht zoet, wij zijn er gek op.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1894) Ouders: Victoria x onbekend. Meer dan
een eeuw geleden geteeld door Archibald
Findlay en nog steeds populair in Ierland, dan
moet je als aardappel wel iets te bieden
hebben. Een grote opbrengst van zeer
bloemige knollen, vrij glad, lichtgeel en ovaal. In Engeland was dit ras voor
de oorlog een topper! Plant ze ruim, want ze maken veel blad.
MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Opvallend zijn de zeer goede kenmerken: de
ovaalronde, gladde knollen hebben een rode
schil en crème knolvlees. De textuur is
fijnbloemig (oftewel vrij vast) waardoor de
knollen voor de kook geschikt zijn, maar ook
voor bakken en frituren, een veelzijdige pieper dus. We hebben Burkys
Rote uitgebreid getest en zijn erg enthousiast over de smaak: gewoon erg
lekker...! De bewaarbaarheid is zeer goed en de smaak lijdt niet onder het
bewaren. De historie van dit ras is ons niet bekend, wie meer weet: we
horen het graag!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1920) Een zeldzaam geworden ras met ovale
vorm. De crème-witte schil is royaal purper
gevlekt rond de ogen: decoratief! De goede,
sterke smaak komt het best tot zijn recht na
directe consumptie; de bakkwaliteit is
uitmuntend. Tip: heerlijk als puree.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Dalida'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406140.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Désirée'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406150.1 1 kg   € 4,95 

Aardappels 'Edgecote Purple' /
‘Gloucester Black Kidney’ of ‘Port
Wine Kidney’

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Edzell Blue'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Estima'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406210.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Europa'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406215.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Exquisa'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406220.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Feldsonne'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406230.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Feuergold'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni

(2007) (Ouders: Nicola, Francline, Desirée en
Duke of York) 
Dit Franse ras geeft een mooie oogst van bijna
ronde knollen met ondiepe ogen (dus gladde),
rozerode schil. De structuur is vast, een
heerlijke saladeaardappel dus. Na langere bewaring merkten we dat deze
iets bloemig werd, dus bakken is ook een mogelijke optie. De lichte en
fijne smaak en goede oogst maken het tot een aantrekkelijke aanvulling
van ons sortiment!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1962) Ouders: Urgenta x Depesche. Een
Nederlandse pieper, waar we trots op kunnen
zijn! De felrode schil in combinatie met de
wasachtige stevige structuur van het knolvlees
is voor een Nederlands ras uniek! Een echte
“vaste” aardappel dus, met een tamelijk glad oppervlak. Hoewel Désirée
op de klei uitstekend gedijt, is zandgrond of andere droge grondtypes ook
geen probleem. Veel koks zweren bij dit ras vanwege de veelzijdige
toepassingen. Het verbaast me, dat ze niet veel meer in ons land bekend
zijn. Middentijds oogstbaar.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(vóór 1916) De kweker is Mr. Wilde of
Edgecote. Een ouderwetse bloemige aardappel
met prachtige donkerpurperen schil voor een
oorspronkelijke Hollandse prak, compleet met gaatje voor de jus! Edgecote
Purple showt prachtig in restaurants als ze in de schil gekookt zijn: net
reusachtige kidneybonen…
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(voor 1915) Een zeldzaam rasje van
onbekende afkomst, de bijzondere blauw-
purperen schil valt vooral op. Overigens wordt
de schil in kokend water meteen geel. Zeer
bloemig rasje, die met zorg moet worden
gekookt: net aan de kook houden om ze gelijkmatig gaar te krijgen. De
smaak is ouderwets lekker, zowel gekookt als gepureerd. Maak er ook
eens friet van: krokant en stevig! De planten zijn vatbaar voor de
aardappelziekte, neem dus voldoende preventieve maatregelen.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1972) Een kruising door de kwekers P&J
Dijkhuis tussen Oldenburger 51-640 en een
coderas. Dit Nederlandse ras wordt nog steeds
hoog gewaardeerd in Europa, vooral vanwege
de goede smaak zowel na koken als bakken en
frituren. De tamelijk vast kokende knollen maken ook een hele mooie
purée! De knollen zijn iets ovaal en hebben een gele schil en crèmekleurig
knolvlees met ondiepe ogen. Opvallend is dat slakken vaak van dit ras
afblijven. De oogst is groot en Phytophthora-resistentie in de knol zeer
goed mits meteen na het opmerken van deze aardappelziekte in het blad,
de planten worden geoogst.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1989) Een Franse kruising tussen Edzina en
Alcmaria. De (fraaie) ovalen knollen en het
knolvlees zijn lichtgeel, de textuur vrij vast en
de smaak subliem. Door de lichte kruimigheid
is deze (bijna salade)aardappel ook zeer
geschikt voor andere doeleinden zoals bakken en frituren.  
Elke kweker is verrast door de grote oogst en acceptabele
ziektegevoeligheid, die immers vooral een rol speelt bij later oogstbare
aardappels. Toch is de bewaarbaarheid liefst 6 maanden!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1992) (Sigma x Ilse) Dit moderne ras is in
Duitsland ontwikkeld om de beste opbrengst,
de gezondste groei en de lekkerste smaak te
combineren... De zachte, gladde textuur
combineert dit ras met een rijke smaak. De
druppelvormige knollen hebben een vrij gladde schil. De resistentie tegen
de aardappelziekte in de knol is groot. Verdere resistentie zijn voor alle
ziekten zeer groot!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1925) (Allerfrüheste x Jubel) Dit Duitse ras is
rond 1925 ontstaan en is een opvallend
resistente, historische aardappel! De platte tot
bolronde knollen zijn vrij groot en hebben een
lichtgele schil met enkele diepe ogen. De
smaak is complex en zeer goed! Het mondgevoel is vooral stevig, maar ik
bemerkte iets bloemigheid. De oogst is middenvroeg tot middenlaat.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Historisch ras uit Duitsland, uit een kruising
tussen Purpurgold x Vesta. De knollen zijn
ovaalrond en vrij onregelmatig van vorm
(diepe ogen), het knolvlees crèmekleurig. Het
is vooral vanwege de smaak dat deze
aardappel de decennia overleefde: stevig vast van textuur (iets bloemig na
bewaring) met een fijn aroma!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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https://www.vreekenszaden.nl/406140-aardappels-dalida
https://www.vreekenszaden.nl/406140-aardappels-dalida
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/406150-aardappels-desiree
https://www.vreekenszaden.nl/406150-aardappels-desiree
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/406190-aardappels-edgecote-purple-gloucester-black-kidney-port-wine-kidney
https://www.vreekenszaden.nl/406190-aardappels-edgecote-purple-gloucester-black-kidney-port-wine-kidney
https://www.vreekenszaden.nl/406200-aardappels-edzell-blue
https://www.vreekenszaden.nl/406200-aardappels-edzell-blue
https://www.vreekenszaden.nl/406210-aardappels-estima
https://www.vreekenszaden.nl/406210-aardappels-estima
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/406215-aardappels-europa
https://www.vreekenszaden.nl/406215-aardappels-europa
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/406220-aardappels-exquisa
https://www.vreekenszaden.nl/406220-aardappels-exquisa
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/406230-aardappels-feldsonne
https://www.vreekenszaden.nl/406230-aardappels-feldsonne
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/406234-aardappels-feuergold
https://www.vreekenszaden.nl/406234-aardappels-feuergold


Aardappels 'Flourball' / ‘Fleur de
Pêcher’

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Fortyfold'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406242.1 20 knollen   € 4,95 

Aardappels 'Gemson'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406244.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Gladstone'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406245.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Great Scot'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406250.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Inca Bella'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406265.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Institut de Beauvais' /
‘La Marseillaise'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406270.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Kestrel'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406300.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Kolumbian' /
'Columbian'

Solanum ?? 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406320.1 5 knollen   € 1,95 

(1895 Ierland) Ouders: An x Belle de Fontenay.
De kweker is D.P.A. Castlebar of (volgens
andere bron) Miss King of Mount Mellick. Oude
rassen, die nog steeds verkrijgbaar zijn,
moeten wel iets bijzonders hebben! Dit zeer smakelijke rasje geeft vrij
ronde knollen met een rood-roze schil en crèmewit knolvlees met soms
een roze wolkje er doorheen. De oogst is (mede door de grote knollen)
vaak enorm! Stevig na de kook, ideale veelzijdige aardappel. Over de
intense smaak wordt alom lovend geschreven! De planten worden niet
snel aangetast door de aardappelziekte, wat wellicht mede wordt
veroorzaakt door de mooie, rechte groei. De bloei is wit.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1835 of zelfs
ouder) Het oudste Engelse aardappelras, dat
we kennen! De schil is purperblauw met witte
vlekken (of omgekeerd). Grote oogst, een
prettige, zelfs nootachtige smaak en het witte
knolvlees is vrij vast in de kook. Het is de voorouder van de populaire
Kerrs Pink. Voor een authentieke jachtschotel wordt in Engeland ‘Fortyfold’
gebruikt: Lancashire hotpot (jachtschotel) en.wikipedia.org and Scouse
en.wikipedia.org) zijn 2 traditionals!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2007) Ouders: Maris Peer x coderas.  
Dit bijzonder lekkere aardappeltje geeft een
regelmatige oogst van vrij kleine, ovaalronde
knollen, die in de schil gekookt worden. Heel
populair in de horeca (als baby-aardappel)
omdat ze niet doormidden gesneden hoeven te worden. Maris Peer is een
van de ouders van dit ras en was eerst de marktleider, maar deze
‘Gemson’ geeft 60% meer opbrengst in deze kleine maat, als hobbyist is af
en toe een grotere knol uiteraard geen ramp! De knollen zijn crèmewit, de
textuur glad en vrij stevig en de smaak wordt zeer geroemd! Dit ras is
ontwikkeld voor de teelt in Noord-Europa maar groeit verbazend goed in
de tropen zoals Kenia.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1930 of 1959?) Arran Chief x (Majestic x
Great Scot). Een aardappel, dat duidelijk in
Engelse traditie staat. De bestendigheid tegen
de aardappelziekte is opvallend. De schil is
beige met roze vlekken rond de ogen, wat een
grappig effect geeft. Het crèmegele knolvlees met bloemige textuur
herbergt een prettige, zeer gewaardeerde smaak. De toepassing is naast
koken: frituren, pureren en bakken. Een echte all-rounder dus!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1919) Ouders: Imperator x Champion. Dit
middenvroege ras van E. Miles geeft meestal
een goede opbrengst! De ogen zijn diep, de
smaak is uitstekend en de kookkwaliteit
tamelijk bloemig. De knolvorm is meestal vrij
rond, maar uitgroei komt voor.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Vrij grote, langwerpige knollen, die aan de
buitenzijde geel met zachtroze banden
gekleurd zijn. Het lichtgele knolvlees geeft na
de kook een heerlijke smaak: iets bloemig,
tamelijk stevig, zalvende textuur.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

DE FRANSE "OPPERDOEZER"! 
(1884) Een oud Frans ras, dat middelvroeg
oogstbaar is. De grote (soms meer dan 500
gram) bolronde knollen zijn lichtbruin met een
tintje roze en diepliggende violetkleurige ogen; het knolvlees is wit.
Typerend zijn de glooiende inkepingen waardoor een zeer onregelmatige
vorm ontstaat. Heerlijk bloemig, in Frankrijk beroemd vanwege de beste
purée, die er van gemaakt wordt.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1992) Een moderne aardappel met oude
wortels: het bijzondere uiterlijk van Catriona
(blauwe vlekken rond de ogen) en de zeer
goede smaak van Sharpe’s Express worden in
dit ziekteresistente ras verenigd! Een kweek-
product van Jack Dunnett. De grote (300-600 g per knol) aardappels zijn
zeer lang bewaarbaar. Een topsoort voor heerlijke friet!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Vermoedelijk is dit ras al eeuwen in cultuur in
Colombia, de stevige, zeer aromatische smaak
duidt op “wilde” roots. De knollen zijn
onregelmatig langwerpig met diepe ogen. De
gele schil is roze rond de ogen en bedekt wit knolvlees. De textuur van de
knol (na koken) is ouderwets bloemig! De aardappels zijn middentijds
oogstbaar en zeer goed te bewaren. Een leuke verkenning in de
aardappelhistorie...
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Les Blondes'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406340.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Linda'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406350.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Liu'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406352.1 5 knollen   € 1,95 

Aardappels 'Mandel' /
'Mandelpotatis' , 'Puikula'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: maart t/m juni

Aardappels 'Marabel'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406362.1 1 kg   € 4,95 

Aardappels 'Marfona'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406363.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Monalisa'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406364.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Nadine'

Solanum vernei (polycross) 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406365.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Norddeutsche Inseln'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406370.1 0,5 kg   € 2,50 

De oorsprong van deze grote aardappel is ons
onbekend. Teelt- en proefervaring hebben we
des te meer! Enkele opvallende kenmerken:
een grote oogst van vrij forse knollen,
ovaalrond, goudgele, dunne schil met ondiepe
ogen en lichtgeel knolvlees. De kookkwaliteit is: iets bloemig, maar
stevigheid overheerst, prettige smaak zowel gekookt als afgekoeld. Een
mooie aanwinst, wie kent de geschiedenis van deze pieper?
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1974) Ouders:
Clivia x Hansa; kweker Fa Böhm, Europlant.
“Konigin der deutschen Kartoffel”! De ovalen
knollen hebben een gele schil en diepgeel
knolvlees. De textuur en smaak zijn kort na de
oogst naast de vaste structuur: wasachtig en zeer aromatisch. Na langere
bewaring worden de knollen bloemiger, dus eigenlijk voor elk wat wils!
Zowel koken als bakken leidt tot smakelijk resultaat. De kweker van deze
heerlijke aardappel wilde zijn nieuwste introducties niet te veel
concurrentie aandoen en trok ‘Linda’ terug uit het sortiment. Dit
veroorzaakte een groot landelijk protest in Duitsland (onder aanvoering
van Karsten Ellenberg), men beschouwde deze populaire aardappel als
gemeenschappelijk bezit: “Rettet die Linda” was de slogan. Na een hoop
geharrewar is deze pieper dus gered van de ondergang!
MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1988) Kweker Firma Norika. Dit middenvroege
ras is iets ovaal, heeft ondiepe ogen en crème
knolvlees. De oogst van dit tamelijk vaste ras
is groot en de smaak wordt erg gewaardeerd.
Een veelzijdige aardappel, dat nog steeds
verdient geteeld te worden. Zeer goede bewaareigenschappen.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Vóór 1900. Dit traditionele ras is beroemd en
zeer geliefd in Noorwegen, Zweden en Finland.
De langwerpige vorm doet aan amandelen
denken, vandaar de (bij)naam. Liefhebbers
zien dit ras als een delicatesse vanwege het zeer hoge drogestofgehalte:
heel bloemig dus. Kook de aardappel rustig in zijn schil en geniet van een
echte ouderwetse pieper, die ook nog eens zeer hoge ogen gooit als
bakaardappel. Dit ras blijkt ook zeer goed tegen het Noord-Scandinavisch
klimaat te kunnen. Geef ze de ruimte, het is een oud en gevoelig ras.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1993) Een ideale kleigrond van Duitse
oorsprong, een van de ouders is Nena.
Marabel houdt van vochthoudende, vruchtbare
grond en geeft dan een grote oogst van
ovaalronde, gele knollen met geel knolvlees.
De smaak is rijk met een zoete ondertoon en de textuur vrij vast. De
gladde schil completeert het plaatje: zeer populair in Duitsland en
Frankrijk, maar ook in veel andere Europese landen.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1975) Ouders: Primura x coderas. 
Dit ras geeft een hoge opbrengst van
ovaalronde, vrij vastkokende en zeer
smakelijke aardappels. Vanwege de
uitstekende bakkwaliteit (ook voor frites) is dit
nog steeds een veelgevraagd ras! De resistentie tegen Phytophthora in de
knol is tamelijk hoog.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1980) Dit Nederlandse ras is in Frankrijk de
standaard voor een type: ovaalvormige
knollen, geel van schil en knolvlees, zeer
ondiepe ogen dus aantrekkelijk om te zien en
te verwerken. De opbrengst van dit vrij vaste
ras is groot en de smaak buitengewoon goed! Zijn er nadelen? De enige
die we vonden: matig lang bewaarbaar en gevoelig voor stootschade... Je
kan ze al vroeg planten, want een nachtvorstje kan Monalisa goed hebben.
Droogte is geen probleem, dus ook de teelt in de subtropen zal goed
lukken, ze zijn daar dan ook zeer populair!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1987) Dit is een Schots ras van J. Dunnett en
ontstond uit kruisingen met een wilde
aardappel. De lichte schil is opvallend, maar de
grote oogst zal je meer interesseren! Het
crèmekleurige knolvlees herbergt een fijne
smaak met een wasachtige, vaste structuur. Heerlijk als kookpieper, (ik
vind trouwens een vaste aardappel ook erg lekker in gebakken vorm, maar
daar zijn de meningen over verdeeld) en om een lekkere zachte purée van
te maken... ‘Nadine’ is wereldwijd populair!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een zeer oud ras uit Noord-Duitsland, aan de
naam te oordelen uit de Oost-Friese
Waddeneilanden. De onregelmatige,
langwerpige vorm met deuken en spleten
vraagt erom, dat je dit ras gewoon in de schil
kookt. De gele schil bedekt het lichtgele knolvlees. Na koken bleek ons een
iets bloemige, vrij losse structuur met een toegankelijke smaak: een ruim
inzetbare historische pieper!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Papa Suelta
Argentinien'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406400.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Pentland Crown'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406420.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Pink Gypsy'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406425.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Red Cardinal' /
'Highland Burgundy Red'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406450.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Red Storm'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406454.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Red You Know'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406456.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Reichskanzler'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406460.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Robinta'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406490.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Rooster'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406493.1 2 kg   € 6,95 

Indrukwekkende knollen uit Argentinië!
Langwerpig, plat-ovaal en meestal zeer groot.
De oogst is enorm! Onder de gele, zeer gladde
schil zit lichtgeel knolvlees. Na koken blijken ze
bloemig te zijn en aangenaam licht van smaak. Als ik het wel heb,
betekent de naam letterlijk: Pauselijke druppels.... dat belooft wat!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1958) Deze smaakmaker uit de Schotse
Pentland Hills (bij Edinburgh) geeft een grote
oogst aan flinke knollen, heeft lichtgeel
knolvlees en een iets ovale vorm. De textuur is
ronduit bloemig, voor de liefhebber van een
ouderwetse pieper! Rustig koken met niet teveel water, ik laat ze meestal
10 minuten koken en na afgieten 20 minuten nastomen in de pan met een
handdoek eromheen... Omdat dit ras zeer goed tegen droogte kan wordt
deze ook graag rond de Middellandse Zee geteeld.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (2010) Dit
Britse aardappelras valt uiterlijk al op door de
prachtig rood-geel gevlekte schil, een beauty
om ongeschild te koken dus. De gladde huid
zonder ogen maakt dat extra mogelijk... De
iets kruimige, ovaalronde knollen zijn smakkelijk en laten zich goed koken,
bakken en pureren.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1936?) Een bijzonder Schots ras, met
knalrode schil, zeer gezocht door de
liefhebber! Momenteel het enige Europese
kweekras met rood knolvlees! Net onder de
schil is het knolvlees geel, in het centrum zijn de knollen meer of minder
rood gemarmerd. Een koksdroom om 3 kleuren aardappels te koken: rood,
wit en paars… Een van de foto’s toont de kleur van chips, gemaakt van
Red Cardinal en Blaue Congo. De rode kleurstof wordt overigens
veroorzaakt door de natuurlijke aanwezigheid van Pelargonidin, een anti-
oxidant met toegekende gezondheidseffecten. Ze rijpen middentijds, zijn
bloemig, de plant heeft mooie rode stengels, de witte bloei verschijnt
zelden. Het verhaal gaat dat dit ras is gekweekt in opdracht van de Hertog
van Burgundy in de Savoy, het zal wellicht een niet regerend adellijk
persoon geweest zijn, want de Savoy was toen niet meer zelfstandig.
Houd bij langdurige droogte de grond vochtig (niet over het blad gieten)
en dus de grond met een flinke laag mulch, bijvoorbeeld in de vorm van
gemaaid gras om doorwas te voorkomen. Voor alle aardappels overigens
aan te bevelen.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Uit kruisingen komen soms mooie
verrassingen! Deze zaailing kreeg ik van onze
Duitse tuinvriendin Astrid Storm en ik heb deze
naar haar vernoemd. De niervormige knollen
hebben een roodpaarse schil en prachtig
rozerood knolvlees. Deze tamelijk bloemige aardappel had een fijn, wild
aroma met veel smaaktonen! Vrij vroeg oogstbaar, niet te lang bewaren
dus. De foto toont de knollen in januari, dat is dus eigenlijk te laat...
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Dit moderne ras geeft een zeer hoge
opbrengst van opvallend gladde, ovaalronde
knollen met rode schil en crème knolvlees. De
goede smaak en iets kruimige (vrij vaste)
structuur maken dit een veelzijdige aardappel
voor koken en bakken. De resistentie tegen Phytophthora in de knol is
tamelijk hoog en de teelt lukt zowel in Noord- als Zuid Europa en zelfs in
Noord Afrika! Na de oogst enkele maanden te bewaren.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1886) (Seed x Daber) Velen zijn verliefd
geworden op dit oudje, geen wonder, dat deze
nog steeds bestaat! Het milde aroma, de
bloemige textuur (heerlijk gepureerd,
gebakken of gefrituurd) en de aantrekkelijke,
rozerode schilkleur zullen zeker daartoe hebben bijgedragen. Het knolvlees
is wit, wat fraai afsteekt tegen de schilkleur. De rondovalen zijn
middentijds oogstbaar.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1992) Ouders: Rubinia x coderas. Dit
middentijdse ras is van kweker D. Biemond,
een echt Nederlands ras, dat in Schotland en
Engeland momenteel goed doorbreekt
vanwege de bestendigheid tegen veel regen.
Naast Texla is dit een van de meest ziektebestendige (roze)rode
aardappels uit ons sortiment. Ze geven een goede oogst, zijn middentijds
oogstbaar en bevatten tamelijk grote knollen (10-12 knollen in 1 kg). De
smaak van dit bloemige ras wordt algemeen gewaardeerd.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1996) Ouders: Pentland Ivory x coderas.
Marktleider in Ierland, een “allrounder” met de
beste smaak voor koken, bakken, stomen,
frituren etc. Kooktip: zet ze op in koud water
en laat ze rustig aan de kook komen.
Middentijds oogstbaar, dit Ierse ras is van kweker Teagasc
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Rose Blush'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406495.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Rosella'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406500.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Rosemarie' /
'Rosalinde'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406504.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Rote Emma' / 'Rote
Emmalie'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Rote Österreicher'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406512.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Roter Fingerling'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406514.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Roter Kuss'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406515.1 0,5 kg   € 2,95 

Aardappels 'Rouge des Flandres'
/ 'Rode van Vlaanderen'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406525.1 20 knollen   € 4,95 

Aardappels 'Salad Red'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406540.1 1 kg   € 3,50 

Een vrij recente kruising tussen Desiree x Red
Burgundy, die zich uit in een mooie,
roodschillige aardappel, vrij rond van vorm en
roodgewolkt knolvlees. Ik kookte ze met schil
en al om ze vervolgens te pellen: prachtig rood
onder het schilletje! De smaak is toegankelijk en aangenaam, bloemig en
kruimig: zeer geschikt voor purée, bakken en frituren.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1991) Agria x coderas. Gemakkelijk te
schillen, gladde knollen met dieprode schil en
geel knolvlees, tamelijk vast tot iets bloemig in
de kook. We namen Rosella op in ons
sortiment vanwege roemende smaakverhalen!
Dit tamelijk moderne ras is resistent tegen aardappelmoeheid (Nematoden
Ro1), de opbrengst is goed, mits de grond voldoende vochtig blijft, minder
geschikt voor zandgrond dus. Voor het planten 3-4 dagen bij 18-20̊C
opwarmen om de kiemen te laten “ontwaken”.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2004) De langwerpige muisjes hebben een
rozerode schil met rozerood knolvlees. Deze
blijken na koken een zeer fijnbloemige
structuur te hebben, bijna vast, met een
uitgesproken goede smaak. Een ander kenmerkte het knolvlees als “stevig
en fijn romig van smaak”. De vastkokende eigenschap erft het ras van de
beroemde Roseval en de fraaie binnenkleur van de Rote Emma. Een
veelzijdige, vroeg oogstbare salade- en tafelaardappel.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2004) Kweker: K. Ellenberg. Een moderne
aardappel met historische uitstraling… De
felrode schil is in verrassende harmonie met
het rozerode knolvlees. De langovalen vorm
doet denken aan de Roseval, misschien heeft Rode Emma daar wel de
mooie, vaste structuur van: een echte saladeaardappel dus. Voor fans van
de Italiaanse keuken: maar er een originele Gnocchi di Patate van! De
stevige smaak van dit Duitse aardappelwonder zal je verbazen. De
ervaring leert dat dit ras tamelijk bestand is tegen Phytophthora
(aardappelziekte) en Alternaria.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Onbekend ras, dat we via een Duitse
tuinvriendin uit Oostenrijk ontvingen. De vrij
grote ovaalronde knollen zijn opvallend mooi
dieprood! Bij doorsnijden komt de nieuwe
verrassing: opvallend geel knolvlees. Dit ras
kent een ruime toepassing door de vrij losse structuur en de lichte smaak:
heerlijk met een jus-tje, gebakken of als friet.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Van mijn Duitse kweekvriendin kreeg ik dit (zo
te zien) zeer oude ras. Omdat er geen
gegevens over beschikbaar zijn, zijn we zelf
aan het proeven gegaan… Het eerste dat
opvalt is de prachtig felrode schil en na
doorsnijden het wit-roodgewolkte knolvlees. De diepe ogen duiden
meestal op een rijke historie, kan lastig zijn met schillen, maar mij deert
het niet: ik kook altijd in de schil na een kort schrobbeurtje. Na de kook
komt er een zachtroze pieper tevoorschijn van schil tot en met knolvlees!
De bloemige structuur leent zich voor een prachtige puree, maar uiteraard
ook voor een goede consumptieaardappel na koken en bakken.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een mooi, oud ras van onbekende oorsprong.
De goede oogst toont ovaalronde, middelgrote
knollen met gele vlekken op de rode schil of
(zoals de naam wil) een gele schil, die bijna
helemaal volgekust is met rode lipstick. De
knollen lijken opvallend op de ‘Red King Edward’ en zijn tamelijk vast in de
kook, oudere oogst wordt wat bloemiger. De smaak is zeer toegankelijk en
populair.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. De langwerpige
rode knollen hebben een fraaie rode inwendige
kleur met een crèmekleurige rand net onder
de schil. Verrassend voor een rode purée, rode
chips, rode patat etc. Geef de planten de ruimte om ziekten te voorkomen.
MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

De langovalen knollen zijn rood van buiten en
rood gewolkt van binnen. Rustig koken, dit
oude rasje is zeer bloemig en ideaal voor een
prachtige rozerode purée. Wat denk je van een
traditioneel prakje met jus-gaatje, maar nu in
een originele kleur…
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Sientje'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: december t/m juni
406550.1 20 knollen   € 4,95 

Aardappels 'Skouer'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406551.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Spunta'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406552.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Südamerikanischer
Fingerling (Absaat)'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406553.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Sylvia'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406554.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Szignál'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406555.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Toronto'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406559.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Trogs Lichtblick'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: december t/m juni
406560.1 15 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Uach 918'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406570.1 5 knollen   € 2,50 

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1951) Ouders:
Gloria x Matador. Dit middenvroege ras is
gekwekt door P. Sneeuw Erven te Veendam.
Voortdat dit prachtige, gladde rasje verdwijnt
in de historie is het ons gelukt een kleine teelt
voor hobbyisten op te zetten. De ovale knollen zijn geel met lichtgeel tot
wit knolvlees. Het lukt prima (en werd vroeger vaak gedaan) om Sientje te
vervroegen (onder glas). Altijd oogsten vóór de witte bloei, deze ontstaat
n.l. vrijwel nooit. Wie (oude) verhalen kent over dit ras: graag doorgeven!
MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

De oorsprong van deze aardappel kennen we
niet, wie meer weet mag het melden! Door de
teelt weten we het volgende: iets ovaalrond
met roze schil en crème knolvlees. Na het
koken blijken ze prettig bloemig en iets zoet.
De bewaarbaarheid is voor een vroege aardappel behoorlijk goed, op de
foto zie je hoe ze in februari er uitzien...!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1967) (Bea x USDA9656) Een Nederlands ras,
middenvroeg oogstbaar, tamelijk vastkokend
met een goede smaak. Het ras is redelijk lang
bewaarbaar en geeft zeer grote knollen. Door
de goede droogte- en warmtebestendigheid is
dit ras zeer geliefd bij onze klanten in Zuidelijk Frankrijk, Spanje, Italië etc.
Sterker nog, het is wellicht het meest geteelde ras rond de hele
Middellandse Zee! Geef dit ras voldoende Kali en Magnesium.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Interessante aardappel, dat oorspronkelijke en
wilde roots heeft. De langwerpige vorm met
diepe ogen wanen je in een Peruaanse
markt... De rozerode schil herbergt orrd-wit
gewolkt knolvlees. Uiteraard heb ik de knollen gekookt: ze zijn zeer
bloemig met een fijne, “wilde” smaak (stevig aroma).
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1984) Mooi ras uit Duitsland, deze wordt nog
steeds gewaardeerd vanwege de goede
smaak: fijnbloemig met een subtiel zoet tintje!
De ovaalvormige knollen hebben een
lichtbruine schil en lichtgeel knolvlees.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1980) Een Hongaars ras, met veelbelovende
eigenschappen! De grote opbrengst
combineert dit ras met een zeer hoge
resistentie tegen Phytophthora
(aardappelziekte), houd ons op de hoogte van
je bevindingen! De ruwe, craquelé schil van deze ronde, tot ovaalronde
aardappel is bruingeel en beschermt het gele knolvlees. Na koken
proefden we een kruimige, droge, smakelijke aardappel voor ruime
toepassing: koken, bakken, frituren etc.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Ouders: 2 coderassen (A092-021 x Bru93-136)
Op alle vlakken is dit een zeer resistente
aardappel! Met flink loof en een hoge
opbrengst adviseren we om ze wat ruimer te
planten. De grote knollen zijn mooi glad, de
planten groeien in alle grondsoorten! Vast genoeg voor een heerlijke
tafelaardappel en bloemig genoeg om een uitstekende friet van te bakken.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1922)
Fürstenkrone x Geheimrat von Rumcker. Een
prachtige, historische aardappel, geteeld door
Paulsen & Hölscher Kartoffelzucht. Dit
middenvroege ras heeft een beige schil met
rozerode top. De ogen zijn vrij diep, het knolvlees lichtgeel. Opvallend is
de goede smaak met een vrij stevige textuur.
MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Af en toe testen we rassen uit Genenbanken.
Dit ras komt uit Chili: UACh = Universidad
Austral de Chile en is aantrekkelijk genoeg om
in het klein te vermeerderen. De ei-vormige
knollen hebben een roze schil met wit
knolvlees. Na koken bleek dit ras iets vast van textuur te zijn (ik noem het
fijnbloemig) met en fijn, licht aroma. De grote oogst is opvallend!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Vales Sovereign'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406580.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Weltwunder' /
'Maikönig'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406589.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Wilja'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406590.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Yukon Gold'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
406600.1 1 kg   € 4,95 

Aardappels 'Zeeuwse Bonte' /
'Zeeuws Bontje'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: december t/m juni
406700.1 20 knollen   € 4,95 

Aardappels 'Aga'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406925.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Alpha'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
406930.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Andengold' / 'Andean
Sunrise'

Solanum phureja 

Leveringsmaanden: december t/m juni
406950.1 1 kg   € 5,95 

Aardappels 'Arran Consul'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

(2003) (Picasso x 15205AB6) Door de
gekromde, roze-rode oogjes in het lichtgele
schilletje wordt dit wel de “lachende pieper”
genoemd! De veelzijdigheid en smaak maken
dit ras al sinds de introductie de lieveling van
de Britten: vast in de kook, lekker gekookt, maar toch ook een goede
bakaardappel. Voor de kweker: ook op armere grond een goede oogst en
tamelijk ziekteresistent: matig tegen Phytophthora en goed tegen
Aardappelmoeheid (Ro1). Lang bewaarbaar door lange kiemrust.
Middenvroeg oogstbaar.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(vóór 1925) Dit vruchtbare ras is groot
platrond met een roze schil met lichtcrème
knolvlees. Ondanks de zeer goed smakende,
bloemige kwaliteit is deze aardappel niet
doorgebroken omdat de professional een gladdere vorm wilde en wil.
Typisch een topper voor de hobbykweker dus!
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1975) Een Nederlands ras dat voortkomt uit
de rassen Climax, Craigs Bounty en Profijt. Het
ras wordt nu nog in Engelstalige landen graag
geteeld vanwege de middenvroege, grote
oogst en de ruime toepasbaarheid: koken
(licht kruimig tot vrij vast), bakken en frituren. De knollen zijn lichtgeel van
schil en tamelijk lang-ovaal van vorm.  
Het Engelstalige commentaar van een kenner: An excellent choice of
potato not only because it is extremely versatile but primarily because of
taste. Wilja tastes of real potato and takes of some of the characteristics
of the soil in which it is grown. As you might guess, the supermarkets
didn’t like the idea of a potato tasting like a potato so they dumped Wilja
several years ago in favour of the blander Estima. 
For amateur gardeners interested in a second early that is full of flavour
and suffers from no major drawbacks then we recommend Wilja very
highly…
The yield from Wilja is good, not astonishing but very acceptable. What is
unusual about this variety is that the majority of potatoes produced reach
full size with only very small differences between them. The flesh is of a
medium dry texture making this an excellent all round potato for roast,
boiling, jackets and chips. One of Wilja’s enduring advantages over some
potatoes is that it holds its shape well even when boiled for a couple of
minutes longer than necessary.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1980) Dit ras werd ontwikkeld door G. R.
Johnston en R.G. Rowberry op de Universiteit
van Guelph (Canada). Ze krijgen grote, ovalen
knollen, gladde schil en prachtig, geel
knolvlees. De prettige, iets zoete smaak en
wasachtige en sappige structuur maken dit een zeer toegankelijke
aardappel voor alle bereidingstoepassingen.  
Een stukje geschiedenis:  
Rond 1900 vestigden zich veel Nederlanders en Belgen in de “Banana Belt”
in Zuid-Ontario. Veel van deze immigranten begonnen als tuinder rond de
steden van Simcoe, Leamington en Harrow langs de oever van het meer
Erie. In de jaren 1950 ontstond de vraag naar een eigen ras met geel
knolvlees, dat deed denken aan de aloude Europese rassen. Voor Gary
Johnston begon hier de bijna 30 jaar durende ontwikkeling van de ‘Yukon
Gold’ aardappel! In 1959 vertelde een van Johnston afgestudeerde
Peruaanse studenten, hem over een kleine, ruwe aardappel met
donkergeel knolvlees, die werd gekweekt door de inheemse
gemeenschappen in zijn eigen land. In Lima was deze een delicatesse. Het
wordt nu een uitdaging om de smaak te behouden, maar de opbrengst en
omvang te vergroten. In 1966 maakte het ontwikkelingsteam de eerste
kruising tussen Yema de Huevo, Katahdin en een Norgleam-aardappel uit
Noord-Dakota. Na de 66e (!) kruising dat jaar, werd pas zaad gevormd,
want het betreft hier een niet-soorteigen kruising. De naam, duidt (naast
uiteraard de kleur) op de Yukon rivier.
MIDDENVROEG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1870) Lang is
dit oude rasje “kwijt” geweest, gelukkig is
iedereen aan het speuren naar oude
streekrassen en kwam deze Zeeuwse, lekkere
en iets kruimige aardappel weer uit het kleine circuit. Het is een zeldzame
mutant uit de ‘Zeeuwse Blauwe’ (ook bekend als ‘Gelderse Blauwe’ of
‘Turken’), die waarschijnlijk al uitgestorven is en de naam dankt deze
“bonte” aan de 2-kleurige schil, die rood met beige vlekken is. Het
knolvlees is ongekookt tamelijk geel, na het koken wat witter. ‘Koopmans
Blauwe’ is overigens ook een nakomeling van de ‘Zeeuwse Blauwe’, de
verwantschap is te merken aan het zalvende mondgevoel: geen vaste
aardappel, maar een structuur er tussenin. Ik vind hem heerlijk.
MIDDENVROEG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een middenvroeg ras betekent dat deze vanaf augustus oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De middenvroege rassen kunnen last krijgen van de
gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve
maatregelen zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water
sproeien over de plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of
silinal. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1960) Ouders: Panther x coderas 
Een opvallend vruchtbare aardappel, die
inmiddels historisch te noemen is. De ronde tot
ovaalronde knollen hebben een lichtbeige schil,
crèmegeel knolvlees en vrij vast (licht kruimig)
knolvlees met een fijne smaak.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1925) Ouders: Paul Krüger x Preferent 
Een historisch ras van kweker J.C. Drost. Dit
ovaalronde ras geeft een grote opbrengst en is
daarom nog steeds wereldwijd bij kwekers
populair. Ze groeien zowel in Noord-Europa als
rond de Middellandse Zee en in Mexico. De knollen hebben een lichtbruine
schil, lichtgeel knolvlees en zijn iets bloemig, dus tamelijk vast in de kook.
Dat maakt de toepassing veelzijdig: gekookt, gebakken, gepureerd, noem
maar op... De smaak is licht en toegankelijk.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Deze telg van de Solanum phureja (een ander
soort dan de normale aardappel) is allereerst
goed resistent tegen Phytophthora. Het is echt
een aardappel om in korte tijd te consumeren,
dan zijn ze op zijn best: vrij vast, knapperig, fris, kortom uniek van smaak!
Probeer ze gelijkmatig te telen, nooit laten uitdrogen, zware grond wat
verbeteren. Deze lekkernij verdient wat extra aandacht... De ovaalronde
knollen zijn lichtbruin met soms een rood kopje en lichtcrème knolvlees.
Koks eren dit type met de aanduiding “oeraardappel”, ze bevatten een
verhoogd gehalte natuurlijke carotenoïden.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1925) Ouders: President x Flourball. Dit ras is
ontwikkeld door een bekende Schotse kweker
D. Mackelvie. De Engelsen zeggen van dit ras:
'The potato that helped win the war!' Door zijn
extreem goede bewaareigenschappen werd de
oogst van ‘Arran Consul’ achtergehouden tot het eind van het seizoen,
zodat in de schrale oorlogslentes er toch nog aardappels waren… Een ras
voor zand en klei met ovalen, witschillige knollen. Prima kookkwaliteit.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Arran Victory'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407100.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Atlas'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407110.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Ballwitzer Rotwalze'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407120.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Beate'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407140.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Bevelander'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407150.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Blaue Hörner Nr.13'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407165.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Blue Belle'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407170.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Blue Eyes'

Solanum phureja 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407172.1 10 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Cara'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407180.1 1 kg   € 3,50 

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1918) Ouders:
Sutton’s Abundance x onbekend. Opvallend
mooi, met z’n lichtblauw-purperen schil en
contrasterend witte knolvlees. Dit late ras is
zeer smakelijk (zelfs de geur is aangenaam) en
geeft een hoge opbrengst. Aardappel-veredelaars grijpen nog graag terug
op dit ras wegens opmerkelijke roestresistentie. De structuur is fijnkruimig
voor een uniek mondgevoel!
HOOFDTEELT BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Dit Oostenrijkse ras viel op door zijn goede
smaak, het crèmegele knolvlees is licht
bloemig. We hebben jaarlijks een grote oogst
van deze “ouwe jongen”, we bakten er ook een
hele fijne friet van! De smaak is in herfst en
vroege winter optimaal. Het ras blijkt ook zeer goede te gedijen rond de
Middellandse Zee inclusief Noord-Afrika. Vroege Phytophthora wordt zeer
goed doorstaan en de late vorm redelijk.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Deze mooie, oude en zeldzame, Duitse
variëteit is gelukkig behouden gebleven,
hoewel we moeten vaststellen, dat er kleine
(niet hinderlijke) verschillen binnen het ras zijn
geslopen. Type 1 heeft bijna wit knolvlees, is
vrij vast (romig) en smaakt iets zoet. Type 2 heeft geler knolvlees met een
rood wolkje, deze is iets bloemiger en daardoor ideaal om te bakken. De
knollen zijn ovaal met rozerode schil en vrij diepliggende ogen. Het dorpje
Ballwitz ligt in Mecklenburg (Noord-Oost-Duitsland). De aardappels rijpen
laat en zijn zeer lang bewaarbaar.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1966) (Camea x (Doon Star x Åspotet-737))
Momenteel (2013) het meest gebruikte Noorse
ras met ovalen knollen en grote
toepasbaarheid. De rozerode gladde schil is
fraai en bedekt het iets bloemige knolvlees.
Stevig genoeg voor gemakkelijke kook en net bloemig genoeg voor een
zeer goede friet!
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1925) Ouders: Bravo x Preferent. Kweker is F.
de Groene van de Kon. Maatschap "de
Wilhelminapolder", een echte Zeeuwse
aardappel dus. Tot ongeveer 1980 was dit
landelijk een geliefde en veel geteelde
aardappel, vooral vanwege zijn onovertroffen smaak. Veel hobbyisten
hebben het ras gelukkig in stand gehouden, vandaar dat we ze weer
hebben kunnen telen. Het ras geeft onregelmatig gevormde, rond-ovale,
vrij diepogige knollen. Door de lange kiemrust is de oogst lang te
bewaren, een eigenschap, die vooral vroeger zonder koelcel zeer op prijs
werd gesteld. De vatbaarheid voor de aardappelziekte is gering, let wel op
tijdens droge periodes: daar houdt Bevelander niet van!
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Dit is echt een topper in de bewaar! Strak in
het vel tot in het voorjaar... De knollen zijn
dikovaal met roze schil en lichtcrème
knolvlees. Ze zijn vrij vast tot iets bloemig, een
veelzijdige aardappel dus met lichte, prettige
smaak.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(2007) Carla (een Ierse bicolor) x Sylvia
(Bretagne). De grappige paarse markeringen
rond de ogen maken dit een vrolijke
verschijning: ze lijken te glimlachen! Het
drogestofgehalte van 19% geeft deze
aardappel tot ruime toepassingsmogelijkheden, de kleur blijft ook na
langere bewaring goed in stand. Zowel in Engeland als in Italië breekt dit
bijzondere Franse ras door, in Italië noemt men ze “Pepita coi Baffi”:
snorpieper! De andere eigenschappen op een rijtje: langwerpig ovalen
knollen met geel knolvlees, lang bewaarbaar, grote oogst, middentijds
oogstbaar. Grégoire Pascal (van Germicopa) is de kweker.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(2016) Ouders: Sungold x Purean Dream (?)
Kweker: Stefan Griesser. 
Prachtige, vrij ronde knollen met een
tweekleur van purper met lichtgeel. Het
knolvlees is lichtgeel. 
De meeste van onze aardappels stammen af van Peruaanse en Zuid-
Chileense soorten (Solanum tuberosum). In de hogere delen van de
Andes, in Bolivia, groeit de Solanum phureja in een verscheidenheid van
cultuurrassen, die al eeuwen daar geteeld worden. Het is Stefan gelukt om
voor ons klimaat geschikte rassen te ontwikkelen. Vanwege de unieke
smaak en kleur zeer geliefd bij de nieuwsgierige en zich vernieuwende
kok! Kook ze voorzichtig op laag vuur ongeveer 8 minuten, daarna
afgieten en in een afgesloten pan laten nagaren. 
Het uiterlijk van de planten: ze groeien vrij breeduit, geef ze dus de
ruimte, bloeien sierlijk paars en dragen typerend smal, gerimpeld blad. 
Lees ook: www.schweizerbauer.ch 
www.bauernzeitung.ch class="desc-group">HOOFDTEELT RAS VOOR
FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1973) Ouders: Ulster Glade x coderas 
Deze Ierse, bijna ronde aardappels hebben
een gele schil en een roze-rood uiteinde. De
resistentie tegen veel ziekten, w.o.
Phytophthora en Aardappelmoeheid (Ro1) is
opvallend. De kookkwaliteit goed, iets afkokend (bloemig), de bakkwaliteit
is zeer goed. De oogst is zeker en opvallend groot.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Cara'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407181.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Colegiala'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407190.1 5 knollen   € 1,95 

Aardappels 'Dunbar Rover'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407200.1 0,5 kg   € 2,95 

Aardappels 'Dunbar Standard'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Edelgard'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407335.1 2 kg   € 4,95 

Aardappels 'Edelgard'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407340.1 5 knollen   € 1,95 

Aardappels 'Gelbblühender
Stamm'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407390.1 3 knollen   € 1,95 

Aardappels 'Golden Wonder'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407400.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Gran Canaria'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407410.1 1 kg   € 1,95 

(1973) Ouders: Ulster Glade x coderas 
Deze Ierse, bijna ronde aardappels hebben
een gele schil en een roze-rood uiteinde. De
resistentie tegen veel ziekten, w.o.
Phytophthora en Aardappelmoeheid (Ro1) is
opvallend. De kookkwaliteit goed, iets afkokend (bloemig), de bakkwaliteit
is zeer goed. De oogst is zeker en opvallend groot.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Prachtige, wilde aardappel, waar we de
oorsprong niet van kunnen achterhalen. Door
de opvallend grote oogst echt een blijvertje:
elke plant gaf in 2017 gemiddeld 30 knollen!
De kans is groot dat dit ras resistent is, we
hebben geen ziekte kunnen constateren. De knollen zijn ovaalrond,
onregelmatig van vorm en met diepe ogen. De schil is paars met geel rond
de ogen, het knolvlees is bijna wit met een kleine paarse kernvlam en
paars met geel onder de schil. We kookten deze wildebras en ontdekten
een mooie bloemige smaak, fijn van textuur, iets zoet en aromatisch.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1936) Ouders: Herald x Arran Consul. Een
zeer zeldzaam geworden ras, maar weer
herontdekt vanwege de uitmuntende smaak-
en kookkwaliteit. De beroemde kweker C.T.
Spence (uit Dunbar) behaalde direct het jaar
na introductie een gouden medaille voor dit ras. Ovaal tot rond, gele schil.
Goed te bewaren.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1936) Ouders: Herald x Kerr’s Pink. Een laat
ras van C.T. Spence, prachtige, gladde, ovalen
knollen met wit-gele schil. Mooiere aardappel-
planten ziet u zelden: prachtig groot weelderig
blad en grote witte bloemen. Plant ze op ruime
afstand tot elkaar. Dit ras beloont u met een flinke opbrengst, de knollen
zijn redelijk goed te bewaren. De goede smaak en allround kookkwaliteit
maken het plaatje compleet.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1936) Kruising tussen Edeltraut x onbekend
ras. Kweker Kartoffelzucht Böhm. 
Dit oude ras is matig bestand tegen
Phytophthora (vroeg oogsten dus) en
opvallend ziekteresistent tegen virusziekten.  
De oogst van dit blokkig ronde ras is vrij laat, ze zijn zeer goed te
bewaren. De beige schil herbergt lichtcrème knolvlees. De belangrijkste
reden voor het instandhouden van dit oude, vastkokende ras is zijn zeer
goede smaak! Iets zoet en een heerlijke snack zowel warm als afgekoeld!
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1936) Kruising
tussen Edeltraut x onbekend ras. Kweker
Kartoffelzucht Böhm. 
Dit oude ras is matig bestand tegen
Phytophthora (vroeg oogsten dus) en
opvallend ziekteresistent tegen virusziekten.  
De oogst van dit blokkig ronde ras is vrij laat, ze zijn zeer goed te
bewaren. De beige schil herbergt lichtcrème knolvlees. De belangrijkste
reden voor het instandhouden van dit oude, vastkokende ras is zijn zeer
goede smaak! Iets zoet en een heerlijke snack zowel warm als afgekoeld!
HOOFDTEELT BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Bij de teelt valt de grote oogst op! De goed
bewaarbare knollen zijn iets afgeplat rond met
crème knolvlees. De textuur is bloemig en de
smaak heel prettig met een zoet tintje. De
naam duidt erop dat dit een geel bloeiende soort is, dat is goed mogelijk.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1906) Ouders: Early Rose x onbekend. Aparte
schilkleur: roodbruin als een Goudreinette.
Volgens de Schotten en de Ieren een weldaad
voor de tong! Ooit is een chipsfabrikant met
deze naam aan de haal gegaan…
Langwerpige, peervormige knollen met romig, zeer bloemig vlees. Ze
koken droog, de smaak van dit late ras verbetert na bewaring. Bijzonder
gewaardeerd om op te bakken.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Van dit ras hebben we niet veel oorsprong
gegevens, behalve dat deze kennelijk op de
Canarische Eilanden geteeld wordt. Welnu, in
Noord-Europa groeit dit lekkere ras ook
uitstekend! De knollen zijn ovaal, vrij ondiepe
ogen met rode vlek rondom de ogen, de rest van de schil is lichtbruin van
kleur. Het knolvlees is lichtcrème en na koken genoot ik van de iets
bloemige textuur en het stevige aroma, ik kenmerk het als een “wilde
smaak”. Goed te bewaren.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Hindenburg'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407430.1 5 knollen   € 1,95 

Aardappels 'Kasachstan'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407480.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Kerpondy'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407490.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Kerrs Pink'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407500.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'King Edward Vii'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407600.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Kita Akari'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407605.1 5 knollen   € 1,95 

Aardappels 'Lady Balfour'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407620.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Lerche'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407640.1 5 knollen   € 1,95 

Aardappels 'Lily Rose'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407650.1 1 kg   € 4,50 

(1916) Ouders: Ismene x Jubel. Kweker Kartz
von Kameke 
Ik ben blij, dat dit oude ras is behouden
gebleven, het is historie op je bord! Deze
ouderwets pieper heeft een licht schil en
crème knolvlees. Na koken kanuje genieten van een bloemige aardappel,
ideaal voor xde stamppot! Nog steeds is de oogst heel behoorlijk. 
‘Hindenburg’ was een ware mijlpaal en levensredder bij de introductie, de
Duitse bevolking leed honger tijdens WOI en leefde eerst vooral op
koolrapen, later kwam dus o.a. deze ‘Hindenburg’, waar men zelfs brood
mee bakte. Deze hongerwinter staat te boek als de Steckrübenwinter,
tijdens heel WOI zijn 750.000 burgers door honger en ondervoeding
gestorven...
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Uit Duitsland ontvingen we deze smakelijke
aardappel, gezien de naam waarschijnlijk een
populair ras in Kazachstan, de echte rasnaam
is ons niet bekend. De ovalen knollen hebben
een gele schil, vlakke ogen en lichtgeel
knolvlees. De textuur is iets bloemig oftewel vrij vast. Een veelzijdige
aardappel dus, die een mooie smaak meebrengt.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1949) Dit nog steeds gangbare ras komt uit
Bretagne en geeft zowel op zand- als kleigrond
een flinke tot grote oogst van ovalen, gele
knollen met geel knolvlees. In de Franse en
Zwitserse bergen is dit ras een begrip! Voor
zelfvoorzienende kwekers erg geliefd, omdat je ze kan bewaren tot de
volgende oogst. Voorkiemen is aan te bevelen, vanwege deze goede
kiemrust. De textuur is iets kruimig tot vrij vast, een veelzijdige pieper
dus. Het bijzondere voor zo’n oud ras is de hoge resistentie tegen
Phytophthora (aardappelziekte) zowel in het blad als in de knol. 
Kerpondy is een Bretonse naam, samengesteld uit KER (= centrum) en
PONDI (=de stad Pontivy, gelegen in de Morbihan, zo'n 40 km ten noorden
van Vannes) Pontivy heette vroeger Napoléonville, een belangrijke
garnizoensstad, tot bloei gebracht door Napoléon...
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1917) Ouders: Fortyfold x Smith’s Early. Een
ras voor elke grond, kan tegen droogte en
nattigheid. De prachtig bruinroze getinte,
ronde aardappel geeft een goede oogst en is
een sieraad in de oogstmand. Verfijnde smaak,
vrij bloemig maar gemakkelijk in de kook. Middenlang te bewaren.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1902) Ouders: Magnum Bonum x Beauty of
Hebron. Eerst (onder de naam 'Fellside Hero')
leek dit ras een misser, maar de derde
eigenaar (John Butler) bracht hem tot een
verdiende hoogte: een topras! Een halve eeuw
heeft Engeland gesmuld van deze smaaktopper. Bij een droog seizoen
krijgt u de prachtig roze bloei te zien. De knollen zijn overigens ook mooi:
vrij langovaal, geel met een rood uiteinde en rode vlekken. Helgeel
knolvlees. Elke plant geeft ongeveer 30 aardappels, een fenomenale oogst
dus! Iets naar de bloemige kant. De planten zijn vatbaar voor de
aardappelziekte, neem dus voldoende preventieve maatregelen, overigens
is de knol minder vatbaar. 
Bericht van één van onze klanten in Zweden: Je kan bij King Edward VII
gerust vermelden dat het hier in Zweden een zeer geliefde aardappel is en
bij de Surströmming graag gegeten wordt!
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1987) Dit is een Japans ras dat veel in
Hokkaido geteeld wordt. Leuk om deze zeer
goed smakende aardappel eens op ons
continent te telen. De geelschillige, vrij ronde
knollen hebben geel knolvlees en zijn bloemig
met een opmerkelijk zoet element in de smaak. De knollen zijn zeer goed
te bewaren, ze hebben dus een lange kiemrust. Oishii!
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(2001) De ovaalronde knollen zijn fijnbloemig,
maar voldoende stevig om een ideale
aardappel voor alle toepassingen te zijn! De
schilkleur is crèmegeel met roze blosjes. Dit
ras is resistent tegen Phytophthora (dankzij
Solanum demissum in een van de ouderlijnen) en tegen aardappelmoeheid
(dankzij Solanum vernei in een van de ouderlijnen).
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1950) Kweker Paul Freiherr von Moreau.
Kruising tussen Inis II x Edelgard. Dit
inmiddels historische Duitse ras (Lerche =
leeuwerik) geeft een grote oogst van goed
bewaarbare, iets ovaalronde, crèmegele
knollen. Het knolvlees is crèmewit en is fijnbloemig van structuur. Een
veelzijdige aardappel, die (zeker voor zo’n oudje) tamelijk bestand is tegen
Phytophthora.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Prachtige, door-en-door rode aardappel voor
een fraaie chips, bijzondere frites, mooie
salade en een heerlijke gekookte aardappel. Ze
zijn vastkokend maar bakken toch goed. De
bewaarbaarheid is goed. De
ziektebestendigheid tegen Phytophthora is beter dan de meeste andere
roodvlezige piepers!
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Lugowskoy'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407690.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Majestic'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407700.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Maris Piper'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407710.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Mark Warschawsky
Quebel'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407714.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Markies'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407715.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Mayan Gold'

Solanum phureja 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407720.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Mayan Trixie'

Solanum phureja 

Leveringsmaanden: vanaf

Aardappels 'Mayan Twilight'

Solanum phureja 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407725.1 1 kg   € 4,95 

Aardappels 'Mondeo'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407727.1 1 kg   € 2,95 

(1987) Dit Oekraïense ras is populair rondom
de Zwarte Zee, maar wint ook terrein in
Duitsland, Tsjechië en Engeland. Niet gek,
want de oogst is stabiel groot en de smaak
aangenaam, iets zoet. Ze koken vrij vast, iets
bloemig. De vrij bolronde (ietwat onregelmatig gevormde) knollen hebben
een beige schil en lichtgeel knolvlees. Dit ras is zeer resistent tegen veel
ziekten, waaronder Phytophthora en zelfs de Coloradokever! Je kan ze
lang bewaren.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1911) Ouders: British Queen x onbekend. Een
kweektriomf van Archibald Findlay, er zijn
tijden geweest, dat meer dan de helft van het
aardappelareaal werd ingenomen door dit ras!
Hij is redelijk vroeg, groeit op zand en klei. De
smaak, opbrengst en bewaarbaarheid zijn (zeker voor een oud ras) zo
goed, dat het Engeland door 2 oorlogen heeft heen geholpen… de ietwat
ruwige, witte schil omhult een flinke (lang)ovalen knol.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1966) Ouders: Andigena x Ulster Knight x
Arran Caim x Herald. 
Een veelzijdige aardappel, die momenteel een
topper is in Engeland. Bloemig, maar toch
voldoende stevig, geschikt voor koken,
bakken, pureren en niet te vergeten: de beste aardappel voor de perfecte
friet! Vanwege het drogestofgehalte, die evenals bij ‘Arran Victory’ op
21,8% ligt zijn chefs altijd naar 1 van deze 2 rassen op zoek. Zie ook “In
Search of Perfection” van Heston Blumenthal, een boek vol tips over een
vernieuwende blik op koken (staat ook online). De aardappels zijn vrij
rond, middenlaat rijp met een grote opbrengst. Tip: oogst een paar
planten extra vroeg voor een heerlijk jong piepertje met dunne schil...!
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Prachtige aardappel met bolronde tot iets
platronde knollen, geel met fraaie roze banen.
Een sierraad in de oogstmand! Het crème
knolvlees is vrij vast van structuur en prettig
licht van smaak. Veelzijdig in gebruik: goed voor koken, frituren en
bakken. Er komen veel knollen aan een plant, een vruchtbaar ras dus, dat
uitstekend bewaarbaar is.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(2000) Ouders: Agria x Fianna 
Dit ras is zeer geliefd vanwege de hoge
bakkwaliteit, een waardige opvolger van het
Bintje. De knollen zijn zeer goed te bewaren
en teren nauwelijks in op kwaliteit. Tijdens de
teelt is weinig stikstof nodig, dus ideaal voor de biologische kweker.
Langdurige droogte deert het ras niet en dit ras is goed bestand tegen
Phytophthora in de knol. Verwacht een grote oogst van flinke knollen, die
ook na koken een heerlijke, vrij bloemige knol op het bord geeft. Een klant
meldde ons, dat de Coloradokever (ondanks aantastingen elders) van dit
ras afbleef!
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(2001) Eerst een paar kreten om je
nieuwsgierig te maken: ongeëvenaard van
smaak, stevig van structuur, prachtig
oranjegeel knolvlees en al na 10 minuten gaar!
In Bolivia staat deze aardappel bekend als
“papas amarillas” = gele aardappel en zijn (ook daar) zeer geliefd om de
smaak. Eigenlijk is de naam ‘Mayan’ niet terecht: ‘Inca Gold’ was beter
geweest, de knollen groeien van oorsprong namelijk niet in het Mayan-
gebied... Deze zeldzame aardappel is naast stevig ook zeer wasachtig en
notig van smaak, gecombineerd met een droge textuur. De knollen lenen
zich voor koken, bakken, (dunne) chips en frituren. Het is geen
bewaaraardappel, dus meteen beginnen met smullen!  
De meeste van onze aardappels stammen af van Peruaanse en Zuid-
Chileense soorten (Solanum tuberosum). In de hogere delen van de
Andes, in Bolivia, groeit de Solanum phureja in een verscheidenheid van
cultuurrassen, die al eeuwen daar geteeld worden. Het is de Scottish Crop
Research Institute gelukt om voor ons klimaat geschikte rassen te
ontwikkelen. Vanwege de unieke smaak en kleur zeer geliefd bij de
nieuwsgierige en zich vernieuwende kok! Kook ze voorzichtig op laag vuur
ongeveer 8 minuten, daarna afgieten en in een afgesloten pan laten
nagaren. 
Het uiterlijk van de planten: ze groeien vrij breeduit, geef ze dus de
ruimte, bloeien sierlijk paars en dragen typerend smal, gerimpeld blad.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(Charlotte x Mayan Gold) Een goed geslaagde
kruising tussen een wilde aardappel (Solanum
phureja) en een vastkokende topper. Het
resultaat is een heerlijk vast aardappeltje met
gladde, ovalen vorm, gele schil met paarse
vlekken rond de ondiepe ogen, en (opletten!) een veel kortere kooktijd.
Tijdens de groei valt de mooie violetblauwe bloei op.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(2008) Het uiterlijk van deze rood-gele
aardappel maakt al nieuwsgierig. De smaak
spant de kroon: fijn van textuur, een
uitgesproken vast aardappel, min of meer zoet
met een tintje amandelsmaak. Het knolvlees is
geel met soms een adertje rood erdoorheen. Eigenlijk is de naam ‘Mayan’
niet terecht: ‘Inca Twilight’ was beter geweest, de knollen groeien van
oorsprong namelijk niet in het Mayan-gebied… De knollen lenen zich voor
koken, bakken, (dunne) chips en frituren. Het is geen bewaaraardappel,
dus meteen beginnen met smullen! 
De meeste van onze aardappels stammen af van Peruaanse en Zuid-
Chileense soorten (Solanum tuberosum). In de hogere delen van de
Andes, in Bolivia, groeit de Solanum phureja in een verscheidenheid van
cultuurrassen, die al eeuwen daar geteeld worden. Het is de Scottish Crop
Research Institute gelukt om voor ons klimaat geschikte rassen te
ontwikkelen. Vanwege de unieke smaak en kleur zeer geliefd bij de
nieuwsgierige en zich vernieuwende kok! Kook ze voorzichtig op laag vuur
ongeveer 8 minuten, daarna afgieten en in een afgesloten pan laten
nagaren. 
Het uiterlijk van de planten: ze groeien vrij breeduit, geef ze dus de
ruimte, bloeien sierlijk paars en dragen typerend smal, gerimpeld blad.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Ouders: Maradonna x VE7445.  
Wat een fijne aardappel! De enorme opbrengst
valt als eerste op, uiteraard is de smaak ook
reuze goed, als je tenminste van een beetje
bloemig en een beetje vast houdt. Ideaal voor
verse consumptie en voor het bakken van een goed frietje. De flinke
knollen zijn iets langwerpig met ondiepe ogen , je kan ze lang bewaren
(mits goed gedroogd en droog). De resistentie tegen Phytophthora is
behoorlijk goed! Vanwege de grote opbrengst kan dit late ras gerust ook
wat vroeger gerooid worden voor een vastere structuur en wat kleinere
knollen.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Mozart'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407728.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Mr. Little’s Yetholm
Gypsy' / ‘Blue King Edward’ of
‘Purple King Edward’

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407730.1 1 kg   € 4,95 

Aardappels 'Muru'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407731.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Ojo Azul Ipk Peru'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407732.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Papa Cacho'

Solanum tuberosum subsp.
Andigenum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407733.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Parzival'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407735.1 10 knollen   € 2,95 

Aardappels 'Peach Bloom' /
'Peachbloom'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407740.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Picasso'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407745.1 3 knollen   € 1,95 

Aardappels 'Punane Saarlane'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407770.1 1 kg   € 2,95 

(2000) Nederlandse kruising tussen Redstar en
Caesar. Een prachtige, roodschillige aardappel,
die middenlaat oogstbaar en zeer goed
bewaarbaar is. De smaak is afgestemd op de
Nederlandse consument: iets zoet, licht
kruimig (bijna vast) en ook na afkoeling smakelijk. Uiteraard is de
opbrengst zeer goed.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(vóór 1899) Prachtige en unieke 3-kleurige
aardappel: dieppaars, wijnrood en wit. Een
schaapherder William Little kreeg deze
aardappel in 1940 met het verhaal erbij, dat deze al minstens 40 jaar werd
geteeld in de streek van Yetholm (aan de oostkust van Engeland, vlak
onder Schotland). We vermoeden dat dit een zeer oud ras is, dat in die
streek heeft “rondgezworven” samen met de Roma (zigeuners). Toen Mr.
Little oud was (50 jaar later) heeft hij het ras aan Alan Romans gegeven:
een aardappelverzamelaar, die veel betekent voor het behoud van
historische rassen. De fantastische “wilde” smaak verbindt ons met de
Europese aardappelhistorie: onder de stevige schil (in de schil koken
betekent meer smaakbehoud en is ook erg sierlijk in dit geval) komt de
wasachtige textuur openbaar, heerlijk “vet” met een stevige smaak, iets
zoet en aards! De knollen lopen traag uit, even voorkiemen is aan te
bevelen en voortrekken in potten is een mogelijkheid. De plant heeft een
“fladderige” groei, wat extra ruimte is aan te bevelen, verder wat
snoeihout in de grond steken ter ondersteuning van de stengels. De
ervaring leert dat koken, bakken, frituren, pureren en chips maken
allemaal mogelijk is met dit oudje!
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1987) Ouders: Renacimiento x coderas 
Een mooi Peruaans ras dat in ons klimaat een
kleine oogst geeft, maar desondanks toch zeer
interessant is omdat je er de oorspronkelijke
aardappel mee kan proeven. De bolronde
knollen hebben een donkerpaarse schil en lichtgeel knolvlees met een
paarse ring. De aardse, aromatische smaken zijn typerend voor de Zuid-
Amerikaanse aardappel em de structuur is fijnbloemig.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Dit oude rasje komt uit de Peruaanse
genenbank (CIP), help de biodiversiteit door
deze te telen! De oogst is klein maar fijn:
ronde knollen met lichtbruine schil, paarse
pitjes en lichtcrème knolvlees. Ze koken
bloemig en we vinden ze prettig smakelijk.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Dit Peruaanse oeroude ras geeft bij ons een
enorme oogst! Ervaar een van de vele
oorspronkelijke aardappels zoals deze al
duizenden jaren in het geboorteland van de
pieper bekend is. Dit ras geeft langwerpige knollen met een donkerrode
schil en bijna wit knolvlees, waar soms een rode marmering doorheen zit.
De textuur is zeer bloemig en de smaak aards en wild met tonen van
nootmuskaat... Phytophthora deert deze aardappel niet: ze zijn resistent.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Prachtig ronde knollen met felrode schil. De
oogst is enorm en deze late bewaaraardappel
heeft vrij ondiepe ogen. Het witte knolvlees
kookt bloemig met een fijne, toegankelijke
smaak. Ideaal voor een lichte purée, het
prakje-met-kuiltje-jus en als gebakken aardappeltjes.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1850) Dit zeer oude Noord-Amerikaanse ras
heeft een unieke schilkleur: rood en crème,
zodat een roze effect ontstaat. Het knolvlees is
bijna wit van kleur. Een heerlijke aardappel,
die een extra delicatesse is als zeer jong geoogste babypieper! Hoewel het
ras al oeroud is, valt nog steeds de grote oogst en de veelzijdigheid op:
geschikt voor koken, bakken en frituren. De textuur is vrij zacht met een
tintje zoet aroma. Zeer goed bewaarbaar. De planten kunnen extreem veel
loof geven: zet ze gerust op 1x1m.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1992) Kruising tussen Cara x Ausonia, kweker
Duoplant. Deze moderne aardappel geeft een
hele grote opbrengst van ovaalronde,
lichtbruine knollen met roze verkleuring rond
de ondiepe ogen. Het ras is zeer resistent
tegen moeheid en virussen en voldoende onvatbaar voor Phytophthora.
Deze bewaaraardappel is iets vast tot vrij bloemig met een fijne structuur,
dus ruim inzetbaar.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Een mooi ras uit Estland met erg fijne smaak!
De ovaalronde knollen hebben een lichtpaarse
schil en wit knolvlees. De aardappels zijn iets
bloemig en hebben een fijne smaak. Een
veelzijdig ras met redelijke bewaarbaarheid.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Record'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407800.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Record'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Red Algonquin'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407890.1 0,5 kg   € 2,95 

Aardappels 'Red Glenn'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407895.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Red King Edward'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407900.1 1 kg   € 4,95 

Aardappels 'Red Salomon'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407904.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Rode Ster' / 'Rode
Star' / 'Red Star'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: december t/m juni
407910.1 10 knollen   € 2,95 

Aardappels 'Rumänische Rote'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407914.1 10 knolletjes   € 3,95 

Aardappels 'Sarpo Axona Peau'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407917.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Setanta'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407920.1 1 kg   € 3,50 

(1925) Ouders: Trenctria x Energie. Een ronde
knol met ruwe, gele schil en rode vlekken rond
de ogen. Deze zware jongen geeft een zeer
hoge opbrengst en is ideaal voor patat en
andere bakgerechten. Jarenlang heeft dit
Nederlandse ras de Engelse markt gedomineerd. Zeer goed bewaarbaar.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

ECOLOGISCH GETEELD. (1925) Ouders:
Trenctria x Energie. Een ronde knol met ruwe,
gele schil en rode vlekken rond de ogen. Deze
zware jongen geeft een zeer hoge opbrengst
en is ideaal voor patat en andere
bakgerechten. Jarenlang heeft dit Nederlandse ras de Engelse markt
gedomineerd. Zeer goed bewaarbaar.
HOOFDTEELT BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Een prachtige pieper, tot in het voorjaar nog
strak in het vel, dus zeer lang te bewaren! De
ovaalronde knollen hebben een rozerode schil
en crème knolvlees. Na koken bleken ze vrij
fijnbloemig (iets vast) te zijn met een prettig
en licht aroma. Een veelzijdige aardappel dus...
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Een zeer vruchtbare en veelzijdige aardappel.
De knolvorm is ovaal, rode schil en crème
knolvlees. De textuur is iets bloemig, dus vrij
vast, wat dit ras geschikt maakt voor normale
kook, maar ook voor bakken, frituren en
pureren. We vinden Red Glenn ronduit een lekkere aardappel en ze blijken
zeer lang te bewaren.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1916) Een (toevallige?) mutant uit de toch al
roodbonte 'King Edward VII' is deze prachtige
voor 90 % rode variëteit. Helaas wordt het ras
zelden geteeld, soms kunnen we aan pootgoed
komen.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Aan de zalmrode schil dankt deze ovaalronde
aardappel zijn naam. Het knolvlees is
crèmegeel en kookt grof bloemig, een mooi ras
dus voor de purée, het prakje-met-kuiltje-jus
of bakken in olie of boter. De grote oogst zal je
verrassen, voor een bloemig soort is de smaak opmerkelijk goed: iets zoet
met een fijn aroma. Zeer goed bewaarbaar.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1909) Kweker: Geert Veenhuizen (die ook de
Eigenheimer kweekte), (aardappel)ouders:
Prof. Wohltmann x Erica. Vrij ronde, zeer
stootvaste knollen met rode schil en lichtgeel
knolvlees. De opbrengst van dit oudje is hoog en daarom nog steeds
populair bij de gespecialiseerde kweker! De smaak is zeer goed, zeker voor
liefhebbers van een bloemige aardappel. Friet- en bakkwaliteit zijn dus ook
goed: hoog drogestofgehalte = bloemig = stevige friet! Advies van de
kweker, geef dit ras de ruimte: 80x80 cm.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Elk land kent zijn lijstje van favoriete
aardappels... In Roemenië is dit vruchtbare en
lekkere ras zeer geliefd en populair. De ovalen
knollen hebben een rode schil en geel
knolvlees. Ze zijn iets bloemig oftewel vrij vast,
geschikt voor alle doeleinden dus! De grote oogst en de fijne, prettige
smaak valt ons elk jaar weer op! De ziektebestendigheid is groot.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

Ouders: Sarpo Axona x een roodvlezig ras 
Met Sarpo Axona wordt veelvuldig gekruist
omdat deze resistent zijn tegen Phytophthora.
Een van de mooie eindproducten zie je hier:
de langovalen knollen hebben een rode
craquelé schil met een rozerode groeipunt. Het knolvlees is roze-wit
gevlamd. Het ras is evenals een van de ouders ook goed resistent en geeft
een hoge opbrengst! De textuur is fijn bloemig (bijna vast) en smaakt
uitgesproken lekker met een zoet tintje.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(2010) Ouders: Brodick x Rooster 
In Engeland en Ierland is deze aardappel in
toenemende mate populair, vanwege hoge
scores in de smaaktesten. De grote oogst,
mooie rode schil, en vrij hoge resistentie tegen
ziekten maken het ras gewild bij de biologische tuinder. Het blad is
tamelijk vatbaar voor Phytophthora, maar de knol is zeer resistent. Deze
bloemige pieper laat zich graag roosteren, bakken en frituren, uiteraard
zijn ze gewoon gekookt voor de liefhebber ook zeer geschikt. De
opbrengst is hoog en lang bewaarbaar!
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Teufelshörnchen'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: december t/m juni
407923.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Up-to-date' / ‘Fin de
Siècle’

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407925.1 1 kg   € 4,50 

Aardappels 'Valor'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407940.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Woudster'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407950.1 20 knollen   € 4,95 

Aardappels 'Yungay Peru'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni

Aardappels 'Acht Wochen Nüdeli'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407965.1 10 knollen   € 2,95 

Aardappels 'Allians'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407968.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Altesse'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407970.1 1 kg   € 4,95 

Aardappels 'Amandine'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407975.1 1 kg   € 3,95 

Een zeer oud en zeldzaam ras, dat de vorm
heeft van wilde aardappels in Zuid-Amerika.
De knollen zijn vingervormig, roodschillig en
inwendig met iets rode lijnen in het bijna witte
knolvlees. Deze veelzijdige aardappel is
fijnbloemig met een prettige, lichte smaak. De tamelijk late oogst zorgt
voor een zeer goede bewaarbaarheid.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1894) Ouders: Patersons Victoria x Blue Don.
Een Schotse aardappel van kweker Findlay, die
het einde van de 19e eeuw uitzwaaide en nog
steeds hoge ogen gooit: zijn gladde, stevige
knol met wasachtige textuur is waarlijk een snoepje onder de aardappels!
Dit ras kan echt tot slow food worden gerekend, de smaak bouwt zich
rustig tijdens de groei op en de planten zijn middenlaat oogstbaar. Kook ze
met weinig water 10 minuten, afgieten en in een handdoek laten nagaren.
Stomen is nog beter. Van ouds een van de lekkerste aardappels om te
bakken of frituren... Grappig detail is, dat dit ras een van de populairste is
in Tasmanië! We vonden een uitroep op het internet: “Gee... I really can’t
wait to try some “unique, up-to-date” potato chips. Silly me, there I was
perfectly happy eating what I thought were the best potato chips in the
world.”
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1993) Dit Britse ras (met Ierse roots) is zeer
populair in Noord- en Zuid-Europa, Zuid-Afrika
en Australië vanwege de grote oogst van
ovaalronde knollen met crèmekleurig
knolvlees. De licht kruimige textuur en goede
smaak staan borg voor een ruime toepasbaarheid: als piepers op je bord,
gebakken in schijfjes of gefrituurd. Phytophthora in de knol komt
nauwelijks voor, dit ras heeft een ruime resistentie tegen veel ziekten.
Bijzonder is de ruime toepasbaarheid in zowel natte- als warme en droge
landen.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

(1960) Ouders: Rode Star x Libertas. De
kweker is I. Minkes te Drachten. Een lekkernij
voor de liefhebber van een bloemige aardappel
(prakken, jus in het gaatje…) Het is een
aardappel die goed op de humusrijke
(woud)grond geteeld kan worden. Het ras vormt een vrij groot aantal
middelgrote, bijna ronde knollen. De opbrengst van dit middenlate
roodschillige ras is groot. Zorg voor voldoende watertoevoer tijdens
droogte. Jarenlang was dit ras populair voor consumptie en verwerking
(ook voor chips!).
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

In het land van de oorsprong van de
aardappel, Peru, is dit ras ontwikkeld, dat bij
ons een (zij het kleine) oogst geeft en dus ook
goed in de tropen gedijt. Geniet van dit
veredelingsproduct, dat heel dicht bij de
oorsprong staat! De vrij ronde knollen hebben een rozerode schil en
lichtgeel knolvlees. Het kooktype is AB, een beetje kruimig, maar vooral
vast dus. Lekker als kookaardappel, maar ook geschikt om mee te bakken
en frituren. We ervaarden een fijne en prettige smaak bij Yungay Peru.
HOOFDTEELT RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Een hoofdteelt ras betekent dat deze vanaf september oogstbaar is.
Enkele weken vervroegen lukt door vroeger te planten. De planttijd is
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De hoofdteelt rassen kunnen last krijgen van de gevreesde
aardappelziekte (Phytophthora infestans). Enkele preventieve maatregelen
zijn: ruim planten, met patentkali bemesten, geen water sproeien over de
plant en eventueel biologisch spuiten met zwavel of silinal. De gemiddelde
plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40 cm aan te houden om
ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Een traditionele,
langwerpige en vastkokende aardappel uit
Zwitserland. Deze is zeer vroeg oogstbaar en
erg smakelijk! Ik vermoed verwantschap met
Ratte.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2003) Kweker Böhm Nordkartoffel. Een
mooie, gladde aardappel, waar je een enorme
oogst van kan verwachten! De knollen zijn
langovaal, hebben ondiepe ogen, een gele
schil en geel knolvlees. Vroeg geoogst zal dit
ras vast en wasachtig in de kook zijn en is dan optimaal van smaak. Na
bewaring worden de knollen bloemiger en neutraler van smaak. Ze zijn
tamelijk bestendig tegen Phytophthora.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1999) Een vroeg oogstbare nakomeling van
de geliefde (Duitse) Nicola, die prachtige
eigenschappen combineert. De vaste “waxy”
kookeigenschap en enorme opbrengst doen
me denken aan Nicola, het Franse tintje
herken je aan de nog slankere vorm, maar groot genoeg om flink wat
kilo’s te maken. Wie weet wordt dit wel de “Royal Highness” onder de
aardappels. De oogst is middenvroeg, en de resistentie hoog genoeg om
gezond te blijven.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1994) Dit Franse ras heeft ‘Mariana’ en
‘Charlotte’ als ouders en geeft vroeg tot vrij
vroeg een mooie oogst aan vrij lang ovalen
knollen met een vaste structuur en textuur.
Een heerlijke saladeaardappel die niet alleen in
Frankrijk maar ook in Zwitserland en Zweden zeer geliefd is. Gebruik deze
fijn smakende variëteit vooral na koken, warm of afgekoeld.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Angeliter
Tannenzapfen'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407980.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Anoé'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407982.1 1 kg   € 4,95 

Aardappels 'Anya'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
407985.1 2 kg   € 6,95 

Aardappels 'Bamberger
Hörnchen' / 'B. Hörnla' of 'B.
Hörnle'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407990.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Bananenkartoffel'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
407995.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Belle de Fontenay' /
'Hainaut' of 'Boulangère'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408000.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'B.f.15'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408020.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Bockhorn'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: december t/m juni
408050.1 10 knollen   € 2,95 

Aardappels 'Carlingford'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408070.1 1 kg   € 3,50 

(rond 1800) Een heerlijke, vaste aardappel,
qua vorm iets te vergelijken met een lange
sparappel (vandaar de naam). De bijnaam
“aspergeaardappel” en “ananasaardappel”
verraden iets van de zachtheid en zoetheid van deze lekkernij! Dit oude
landras uit Noord-Duitsland werd tijdens de 2e wereldoorlog voor de teelt
verboden. Waarschijnlijk omdat men er teveel van genoot? De Angeler
boeren bleven ze gelukkig stiekem telen en zodoende genieten wij nu nog
van dit snoepgoed uit de grond! Gebruik dit middelvroege ras gewoon
gekookt, maar ook afgekoeld (bijvoorbeeld in salades) of daarna lekker
opgebakken!
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2003) Kruising tussen ‘Rozen’ en ‘Monalisa’.
Dit typisch Franse ras geeft zeer smakelijke,
lang-ovalen knollen van vaste structuur. De
culinaire wereld is erg happig op dit ras!
Gekookt is deze lekkernij zowel warm als
afgekoeld erg geliefd: Omdat het ras vroeg oogstbaar is heeft deze een
korte kiemrust, dus bewaar ze niet te lang. De opbrengst is vrij hoog!
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1997) Desireé x Pink Fir Apple. Weer een ras
van het Scottish Crop Research Intitute,
jarenlang exclusief geteeld voor de beroemde
Sainsbury’s Supermarktketen. Nu is deze
heerlijke salade-aardappel beschikbaar voor
iedereen! Het historische uiterlijk: (iets) knobbelig en vingervormig is
bewust behouden als beeldmerk voor een vaste, zoete, notige aardappel.
De voordelen t.o.v. de “oudjes”: (veel) grotere productie en betere
ziektebestendigheid. De schil is geel met af en toe een rozerode blos.
Middenvroeg.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een smaaktopper uit het Zuid-Duitse Beieren,
die ooit rond 1850 via Frankrijk binnenkwam
en sindsdien op smaak en opbrengst is
doorgekweekt. Geef ze een voedingrijke grond en de oogst zal zeker niet
tegenvallen! De langwerpige vorm is herkenbaar bij soorten als La Ratte
en kenmerkt de wasachtige, vastkokende saladeaardappel. De smaak is
echt genieten! De schilkleur is lichtroze en de bloei is wit (terwijl La Ratte
een gele schil heeft en roze bloei). Nog 2 verschillen met La Ratte: beter
bewaarbaar en iets minder wasachtig.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(vóór 1950) Dit oude ras uit Duitsland komt
oorspronkelijk uit Slowakije en is door ons
weer nieuw leven ingeblazen. Het is een
typische vaste saladeaardappel: hoornvormig
met geel knolvlees, wasachtig vast in de kook
en een lekkernij als warme pieper op het bord, maar ook afgekoeld als
snack. De knolletjes zijn erg glad, dus met zeer ondiepe ogen. Een
prachtige aanvulling op het bestaande sortiment!
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1885) Een klassieke Franse salade-aardappel
met een gladdere schil dan 'Pink Fir Apple' en
'Ratte', kleiner maar wel langwerpig. De knol is
geel en wasachtig. De smaak is zowel warm
als koud: overheerlijk! Bij een droge zomer: water geven. Vroege oogst.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1947) Geef een aardappel nooit een naam
met een afkorting: zo ongezellig! Maar ja, we
zitten er al vanaf 1947 mee opgescheept. De
afkorting verraadt de afkomst: Belle de
Fontenay, gekruist met de Duitse Flava. Deze
vreedzame samensmelting na W.O. II is zeer succesvol gebleken, de
smaak en vaste textuur van een saladeaardappel combineert BF15 met
een vroege oogst. Hierdoor heeft Phytophthora meestal geen vat op deze
smaakmaker.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Oud, Duits
landras, dat duidelijk (aan het uiterlijk te zien)
staat in de traditie van de langwerpige
saladeaardappel, zoals La Ratte en Kerkauer
Kipfler. De textuur is tamelijk stevig en de
smaak is een tintje wild, wat zijn oorsprong met Peruaanse types verraadt.
VASTKOKEND BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1982) Ouders: Dr. McIntosh x coderas 
De knollen zijn rond tot ovaalrond, lichtcrème
van kleur en vast in de kook: een heerlijke
aardappel om te koken of voor salades. Dit ras
is in Engeland zeer populair, je kan deze onder
een tunnel of in een kasje goed (extra) vervroegen, maar een late planttijd
(koel bewaren tot juni-augustus) geeft ook een heerlijk jong aardappeltje
in de nazomer of herfst! De teelt in potten is met dit ras ook zeer
succesvol.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Celebration' / 'Era 08-
634'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408075.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Cerise'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408080.1 5 knollen   € 1,95 

Aardappels 'Charlotte'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408100.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Cherie'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408110.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Gervioline'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408190.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Goldmarie'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408195.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Gourmandine'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408200.1 1 kg   € 4,95 

Aardappels 'Gourmatessa'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408210.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Harlequin'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408250.1 10 knollen   € 2,95 

Aardappels 'Heideniere'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408260.1 0,5 kg   € 2,50 

Deze pieper combineert een fraai uiterlijk met
een zeer goede smaak! De knollen zijn vrij
rond en de schilkeur is wijnrood met beige
velden, prachtig tweekleurig dus. Verwacht
een middenvroege, grote oogst van vastkokende, aromatische knollen. De
resistentie tegen Phytophthora in de knol is hoog!
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een vroeg oogstbare en toch vaste aardappel!
De muisvormige knollen met rozerode schil
herbergen lichtgeel knolvlees. De mooie, vaste
textuur en lichte, toegankelijke smaak maakt
deze aardappel tot een aanrader. Ze zijn niet
lang te bewaren, de foto laat de knollen zien na (te) lange bewaring...
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1981) Ouders: Hansa x Danae. Peervormig
vrij nieuw ras uit Frankrijk, geroemd vanwege
de vaste structuur (salade-aardappel), de hoge
opbrengst en de lange bewaarbaarheid. Een
moderne Roseval. Middenvroeg oogstbaar.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1997) Roseval x coderas. De vrij langwerpig
ovalen knollen hebben een helderrode,
ultragladde schil en mooi vast knolvlees. De
opbrengst bestaat uit een grote hoeveelheid
middengrote knollen. De vroeg tot
middenvroeg oogstbare aardappel is heel populair in de Franse en
Hongaarse keuken. Van een klant in 2016: dit ras bleek opvallend goed
tegen wateroverlast te kunnen en werd nauwelijks aangetast door
Phytophthora.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2010) Ouders: Felsina x coderas 
De muisvormige knollen hebben een violetroze
schil en citroengeel knolvlees. Een heerlijke
vastkokende aardappel met veel aroma en
smaak. De vroege oogst is betrouwbaar en vrij
groot.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

De ovaalronde knollen hebben een beige-gele
schil en goudgeel knolvlees. Je kookt er een
heerlijke, vaste aardappel mee, die een
prettige, vrij zachte smaak heeft. Belangrijk
voor de biologische teelt is de grote resistentie
tegen Phytophthora.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(Charlotte x Estima) Het kostte Agrico 11 jaar
intensief kweekwerk om de combinatie te
vinden van goede teeltresultaten en ideale
smaak. Het resultaat mag er wezen: deze vrij
vaste aardappel heeft terecht in 2009 en 2012
de Franse ‘Smaak van het Jaar’ gewonnen! De gladde schil zorgt voor
gemakkelijke bereiding, de lichtgele knollen (op zandgrond donkerder van
kleur) zijn heerlijk na koken en bakken. De aardappels zijn langovaal van
vorm en kunnen zeer lang bewaard worden. Door deze eigenschap (long
dormancy) is vervroeging in de kas geen succes. De knollen en planten
zijn middelmatig gevoelig voor Phytophthora, de teelt is tamelijk veilig dus.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2010) Een heerlijke aardappel, typisch een
aanrader voor de fijnproever! De langovalen
knollen hebben een lichtbruine schil en
lichtgeel knolvlees. De textuur is lekker vast,
een tikje bloemig na lange bewaring. De oogst
valt middenvroeg.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (2009) Dit is
een nieuwe kruising tussen de vastkokende
smaaktoppers Pink Fir Apple en Charlotte. Het
is goed geslaagde poging om de zeer
wasachtige PF Apple wat gladder te krijgen.
Het resultaat mag er zijn: wel langwerpig, zoals zoveel saladeaardappels,
iets minder wasachtig als de PF Apple, maar met de gladde buitenkant van
de Charlotte. De kleur is ook grappig gemengd: gele schil met roze gloed
rond de ogen. Voor een vastkokend ras vrij vroeg oogstbaar.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1954) Duitsland. Een prachtige, langwerpige
saladeaardappel met zeer vaste, wasachtige
structuur. Het knolvlees is prachtig geel. De
schil is opvallend glad met ondiepe ogen.
Middelvroeg oogstbaar, met een tamelijk hoge
opbrengst. Resistent tegen de wratziekte.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Hunsrücker Rote' /
'Hunsrucker Rote', 'Hunsruecker
Rote'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408270.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'International Kidney'
/ 'Jersey Royal'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408300.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Jaune d'or' /
'Fransen', 'Gielen' of
'Rijs(s)elaars'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408330.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Kalber Rotstange'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408350.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Kerkauer Kipfler' /
'Kerkovské Rohlicky'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408360.1 1 kg   € 3,50 

Aardappels 'Kerkovské Rohlicky'
/ 'Kerkauer Kipfler'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: december t/m juni
408361.1 15 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Liivi Kollane'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408380.1 0,5 kg   € 2,95 

Aardappels 'Linzer Delikatess'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408390.1 1 kg   € 5,95 

Aardappels 'Linzer Rose'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408400.1 0,5 kg   € 2,50 

Dit oude, Duitse landras is bijna uitgestorven,
wat (naar mijn mening en smaak) onterecht is!
De ovalen, roodbruine knollen verbergen het
crèmegele knolvlees, dat een prettige stevige textuur heeft. Iets zoet, toch
een tikje bloemig, veelzijdig piepertje! Ik heb de beste ervaring met de
volgende bereiding: in de schil laten, alle knollen halveren, kort koken (15
minuten), afgieten en in gesloten pan laten nastomen.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(voor 1879). Het oudste nog op grote schaal
geteelde ras, een kweekproduct van Robert
Fenn. Deze langovalen (bijna) witte variëteit is
voor de Engelsen, wat voor ons de vroege
'Malta's' zijn. 'Jersey Royal' is net als 'Malta' een handelsmerk. Ze worden
voor de primeurteelt geteeld op het eiland Jersey. Voor normale teelt ook
uitstekend geschikt, de klassieke smaak (creamy and tasty) voert u terug
in de tijd…
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(vóór 1900). Zeer oud Frans(?) ras dat nog
steeds de hoogste ogen gooit bij smaaktesten!
Opvallend is het okergele knolvlees met vaste
kookeigenschappen. De stevige schil combineert dit oudje met een
redelijke opbrengst. Aardappelziekte ligt (zoals bij veel oude rassen) wel
op de loer, dus goed opletten! Jaune d’Or werd vroeger veel in Nederland
geteeld en is een van de voorouders van ons bekende ‘Bintje’.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een oud en zeldzaam streekras, zeer gewild bij
de liefhebber! De langwerpige, vingervormige
knollen hebben een roze schil, vrij diepe ogen
en lichtgeel knolvlees. De textuur is vast, na
lange bewaring iets bloemig, met een heerlijk
notige smaak, ik proefde complexe aroma’s...
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1941) Tsjechië. Middenvroeg rijpende
saladeaardappel met de bekende langwerpige,
slanke vorm en vrij gladde schil. Tamelijk
bestand tegen de aardappelziekte. De smaak
van dit vastkokende ras is erg goed, zoals het hoort bij dit type. Zeer hoge
opbrengst! Tip voor het overschot van kleine knolletjes: goed
schoonmaken, kort koken en diepvriezen! Waarschijnlijk door gebrek aan
ondernemerslust (tijdens de Russische overheersing) werd dit ras
jarenlang alleen zeer lokaal gekweekt, in 1995 echter heeft het Instituut
voor Aardappelonderzoek in Havlíckuv Brod weer nieuw leven ingeblazen!
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (1941) Tsjechië.
Middenvroeg rijpende saladeaardappel met de
bekende langwerpige, slanke vorm en vrij
gladde schil. Tamelijk bestand tegen de
aardappelziekte. De smaak van dit vastkokende ras is erg goed, zoals het
hoort bij dit type. Zeer hoge opbrengst! Tip voor het overschot van kleine
knolletjes: goed schoonmaken, kort koken en diepvriezen! Waarschijnlijk
door gebrek aan ondernemerslust (tijdens de Russische overheersing)
werd dit ras jarenlang alleen zeer lokaal gekweekt, in 1995 echter heeft
het Instituut voor Aardappelonderzoek in Havlíckuv Brod weer nieuw leven
ingeblazen!
VASTKOKEND BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Hoofdras, dus laat oogstbaar. Een heerlijk
vastkokend ras uit Estland, die opvallend
resistent blijkt tegen de aardappelziekte! De
gele schil bedekt het warmgele knolvlees. Dit
soort is naar een bekende pruim aldaar
genoemd vanwege de mooie pruimvorm!
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1975) Oostenrijk. (Sieglinde x coderas).
Momenteel het meest succesvolle ras van
Saatbau Linz. Alle liefhebbers van vastkokende
piepers roemen dit ras. Wat wil je ook: gladde,
dunne schil, vaste tot iets wasachtige textuur
en langovaal van vorm. Doordat ze tamelijk vroeg oogstbaar zijn, is de
aantastingskans door de aardappelziekte gering. Vrij hoge opbrengst. Tip
voor het overschot van kleine knolletjes: goed schoonmaken, kort koken
en diepvriezen!
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1969) Oostenrijks ras. Bekend en zeer geliefd
in heel Duitstalig Europa, vanwege de iets
wasachtige, dus vaste knolstructuur. De naam
verraadt de roze schil, de ovalen knollen rijpen
middentijds. Een echt liefhebbersras, in de
professionele sector is dit ras sinds 1997 “weggewerkt” door modernere
rassen, die lang niet altijd kunnen tippen aan de unieke smaak! Tip voor
het overschot van kleine knolletjes: goed schoonmaken, kort koken en
diepvriezen! Overigens geeft dit ras meestal een grote oogst.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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https://www.vreekenszaden.nl/408270-aardappels-hunsrucker-rote-hunsrucker-rote-hunsruecker-rote
https://www.vreekenszaden.nl/408270-aardappels-hunsrucker-rote-hunsrucker-rote-hunsruecker-rote
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408300-aardappels-international-kidney-jersey-royal
https://www.vreekenszaden.nl/408300-aardappels-international-kidney-jersey-royal
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408330-aardappels-jaune-or-fransen-gielen-rijs-elaars
https://www.vreekenszaden.nl/408330-aardappels-jaune-or-fransen-gielen-rijs-elaars
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408350-aardappels-kalber-rotstange
https://www.vreekenszaden.nl/408350-aardappels-kalber-rotstange
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408360-aardappels-kerkauer-kipfler-kerkovske-rohlicky
https://www.vreekenszaden.nl/408360-aardappels-kerkauer-kipfler-kerkovske-rohlicky
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408361-aardappels-kerkovske-rohlicky-kerkauer-kipfler
https://www.vreekenszaden.nl/408361-aardappels-kerkovske-rohlicky-kerkauer-kipfler
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408380-aardappels-liivi-kollane
https://www.vreekenszaden.nl/408380-aardappels-liivi-kollane
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408390-aardappels-linzer-delikatess
https://www.vreekenszaden.nl/408390-aardappels-linzer-delikatess
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408400-aardappels-linzer-rose
https://www.vreekenszaden.nl/408400-aardappels-linzer-rose
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking


Aardappels 'Lucera'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408410.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Milva'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408425.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Miss Blush'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408430.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Miss Mignonne'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408433.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Montreal'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408437.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Moulin Rouge'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408440.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Mulln'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408450.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Pink Fir Apple' /
'Rosa Tannenzapfen' of 'Cornes
des Gattes'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408500.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Pippa'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Ouders: Laurene x Piccolo Star 
Fijn om deze topper te omarmen! De
wasachtige textuur verraad een zeer vaste
aardappel, de smaak is geweldig, ik ben er gek
op! Opvallend is de zeer grote opbrengst, deze
is dermate hoog, dat een vervroegde oogst met kleine knolletjes zelfs ook
nog veel kg’s opleveren. Je kan de volgroeide knollen goed bewaren,
waardoor je ze jaarrond kan eten. Vóór het planten de knollen laten
voorkiemen is gunstig, plant ze wat verder uit elkaar en wat dieper dan
normaal. De bestendigheid tegen Phytophthora is middelmatig goed.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1986) Ouders: Nena x Dunja 
Deze vastkokende Hollandse aardappel valt op
door de goede smaak, de zeer grote oogst en
de hoge resistentie tegen Phytophthora. De
ovaalronde knollen hebben lichtgeel knolvlees,
je kan dit ras goed vergelijken met Nicola (402400)
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(± 2005) Een vernieuwend ras van de
Belgische tak van Potato Masters. Zij zetten
zich in voor een aardappelsortiment van hoge
kwaliteit, met exclusieve smaak en zo mogelijk
een bijzonder uiterlijk. Deze middenvroege,
bijna ronde aardappel is erg lekker en vast in de kook. Daarom naast een
heerlijk gekookt resultaat ook (na afkoeling) een verrijking van salades.
Uiteraard koken met schil en al, zolang mogelijk pronken met de prachtige
schilkleur: geel met rozerode vlekken. Een rake typering vond ik: “kwekers’
oogappel onder de aardappel”.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een heerlijk vastkokende, ovalen aardappel.
Het bijzondere aan deze ‘dame’ is dat ze ook
op zilte grond kan worden geteeld. Dit maakt
deze aardappel, naast de excellente smaak,
heel interessant.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2010) Ouders: Amalia x Amora. 
Het resultaat van slim kweekwerk is deze zeer
vroeg oogstbare, heerlijk vaste aardappel met
een enorme oogst! De resistentie tegen
Phytophthora in de knollen is groot! Ondanks
de vroege oogst zijn de gladde, rond tot ovaalronde, vrij grote knollen lang
te bewaren. Lichtgele schil met lichtgeel knolvlees.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(na 1965) (Pink Fir Apple x Desiree) Britse
kruising van 2 smakelijke aardappels, dat moet
goed gaan! Dit ras van Higgins is langwerpig
en opvallend rozerood van schil. De smaak is
inderdaad excellent: wasachtig, aromatisch,
stevig... Vrij vroeg oogstbaar, eventueel in potten of in de kas extra te
vervroegen.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een oud Noord-Duits ras waar weinig over te
vinden is, dus zijn we gewoon weer zelf aan
het proeven gegaan... Allereerst valt de
gladde, dunne schil op: vaak de voorbode voor
een vaste aardappel. Met uitzondering van wat
spleetvormige ogen is de knol glad, ovaal en loopt (vaak) in een puntje uit.
De bijnaam “vette muizen” was snel geboren. Het crèmegele knolvlees
heeft (na koken) een vaste structuur met een tikje behoud van
bloemigheid, een tikje zoet in het aroma en afgekoeld een smakelijke
snack. De gebakken schijfjes waren heel lekker! Weer een waardevol
streekras behoed voor uitsterven.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(voor 1850) Waarschijnlijk het oudste nog
bekende ras, deze heeft de Victoriaanse tijd
nog meegemaakt! Meteen valt de langwerpige
vorm op, als een langwerpige spar-appel. De blossig roze kleur doet het
goed in de oogstmand. De heerlijke smaak en het wasachtige
'mondgevoel' komt het best tot zijn recht bij consumptie binnen 3
maanden. Opvallend gezonde groei. Middenlaat oogstbaar. Hoewel dit ras
niet zo vatbaar is voor de aardappelziekte, is goede aandacht geboden: bij
de eerste verschijnselen het loof verwijderen om de knollen te
beschermen. Tip voor het overschot van kleine knolletjes: goed
schoonmaken, kort koken en diepvriezen!
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(± 2014) Dit ras heeft de ‘Pink Fir Apple’ als
ouder en erft er de heerlijk vaste structuur en
voortreffelijke smaak van. De smaakmakers
‘Charlotte’, ‘Maris Peer’ en ‘Anya’ zitten ook in
de bloedlijn zodat we met recht kunnen
spreken van een beloftevolle topper! De ovalen knollen zijn geel van schil
met een roze blos, die zich in het knolvlees voortzet. In de UK nu al een
must-have…
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Pippa's Babies'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408511.1 40 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Potsdamer
Hörnchen'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: december t/m juni
408525.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Poulsen July'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408530.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'La Ratte d'ardeche' /
'Buggenummer Muuskes' /
'Asparges'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408600.1 1 kg   € 4,95 

Aardappels 'Rheinische Rote'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408650.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Rhoderich'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408655.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Rosara'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408694.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Rosaroter Panther'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408695.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Roseval'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408700.1 1 kg   € 4,50 

Aardappels 'Sarpo Kifli'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408710.1 5 knollen   € 1,95 

Dit is een eenmalig aanbod van een van onze
aardappelhobbyisten. Hij maakte kruisingen
met de veelbelovende ‘Pippa’ (zie 408510) en
kreeg leuke nakomelingen, allemaal heerlijk
vastkokend en een iets knobbelige buitenkant.
Je kookt ze met schil en al!
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Onbekend en zeldzaam ras, dat (kennelijk)
rond Potsdam (westelijk van Berlijn) zijn
oorsprong heeft. De langwerpige knollen doen
een “Salatkartoffel” vermoeden en dat klopt!
Ze zijn inderdaad vast in de kook met een lichte en fijne smaak. Je oogst
ze tamelijk vroeg en ze zijn redelijk lang te bewaren. De lichtbruine schil
herbergt licht crème knolvlees.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(vóór 1930) Een Duitse plantenvriendin ruilt
veel van haar schatten met de onze... Zo
kwamen we via haar aan dit historische,
Deense ras. De combinatie van vroeg
oogstklaar en toch vastkokend is erg
aantrekkelijk. Ze schreef ons: früh und festkochend. Sie wurde in den
Jahren 1930-1950 in Dänemark angebaut und ich habe die Knollen von
Jens Skov aus dem Museumsgarten Karensminde in Dänemark (Billund
Museum). Ich habe sie seit 2008.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1872) 't Zijn net rattenruggetjes, deze
bijzondere, zeer smakelijke soort. Minder
diepliggende ogen, geler van schil en vroeger
oogstbaar dan de 'Pink Fir Apple', qua smaak goed te vergelijken. Zeer
geliefd vast aardappeltje, dat natuurlijk afgekoeld ideaal is voor salades.
Middenlaat oogstbaar. In Denemarken, Duitsland, Engeland en Frankrijk
heeft deze soort een streekgebonden, oude traditie. Enkele Franse
synoniemen: Quenelle de Lyon, Corne de Mouton, Cornichon en Princesse.
In Zuid-Nederland is de naam ‘Buggenummer Muuske’ bekend en de
‘Ratte’ wordt daar al sinds ± 1900 vermeerderd. Gewoonlijk worden de
muuskes daar extra vroeg geoogst voor een fijne, exclusieve smaak! Tip
voor het overschot van kleine knolletjes: goed schoonmaken, kort koken
en diepvriezen! De planten groeien breed uit, dus geef ze de ruimte: wat
snoeihout vooraf gestoken geeft extra steun tijdens de groei. Bij
voldoende vocht en voeding zal de oogst redelijk zijn.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Opvallend goede smaak en fijne, stevige
structuur. Een "zusje" van de Roseval. De
geschiedenis van dit Duitse ras is ons
onbekend, we hebben een goede oogst van dit
zeer vruchtbare rasje kunnen bemachtigen. De
langwerpige knolletjes zijn gevlamd rozerood. Tip voor het overschot van
kleine knolletjes: goed schoonmaken, kort koken en diepvriezen!
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Deze tamelijk vaste aardappel is favoriet bij
mijn tuinvriendin Astrid Storm! De ovaalronde
knollen zijn vrij vroeg oogstbaar, je kan een
flinke oogst verwachten, de gele schil herbergt
crèmekleurig knolvlees met een fijn en fris
aroma.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1990) Een prachtige, felrode, gladde,
langovalen aardappel met crème knolvlees. De
structuur na koken is vast en de heerlijke
smaak heeft de typerende zoete tinten van
een saladeaardappel. Dit Duitse ras heeft een
lange kiemrust, dus is heel goed (koel) te bewaren.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Dit fraaie ras heeft een onbekende oorsprong,
maar wat doet het er toe? De smaak van de
vastkokende aardappel is zeer goed en het
uiterlijk apart: lange knollen met rozerode schil
en geel knolvlees met iets roze zweem.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1950) Ouders: Vale x Rosa. Een typisch Frans
ras met langovalen, dieproze tot donkerrode
knollen. De smaak is iets minder sterk dan
'Ratte' en net zo stevig wasachtig van
knolstructuur. Onder bepaalde
groeiomstandigheden ontstaat een sierlijke rozerode adering inwendig in
het knolvlees. Tip voor het overschot van kleine knolletjes: goed
schoonmaken, kort koken en diepvriezen! Middenvroeg.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Dit ras
kenmerkt zich door een wasachtig, als crème
voelend mondgevoel, kortom: vrij vast in de
kook, iets bloemig maar met zeer fijne korrel.
‘Sarpo Kifli’ is vroeg oogstbaar, goed
Phytophthora bestendig, geeft een grote oogst en is lang bewaarbaar, de
smaak blijft maandenlang zeer goed!
VASTKOKEND BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Sarpo Kifli'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408711.1 2,5 kg   € 6,95 

Aardappels 'Sarpo Una'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408715.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Sedafin'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408730.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Siena'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408732.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Sun Dude'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni

Aardappels 'Vallery'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Vicenta'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408760.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'All Blue' / 'Blue
Marker', 'Fenton Blue', 'River
John Blue'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: december t/m juni
408780.1 15 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Andine Zweifarbige'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408785.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Argentinische
Truffelkartoffel'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408790.1 0,5 kg   € 2,50 

Dit ras kenmerkt zich door een wasachtig, als
crème voelend mondgevoel, kortom: vrij vast
in de kook, iets bloemig maar met zeer fijne
korrel. ‘Sarpo Kifli’ is vroeg oogstbaar, goed
Phytophthora bestendig, geeft een grote oogst
en is lang bewaarbaar, de smaak blijft maandenlang zeer goed!
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Sarpo-rassen kenmerken zich door goede
resistentie tegen Phytophthora, zo ook deze
Una. Dit tamelijk vroege ras (maar toch zeer
goed bewaarbaar) is ovaalrond met roze schil
en crème knolvlees. De kookkwaliteit is vast,
bijna wasachtig, later geoogst worden ze iets beter om te bakken. Een
hele fijn smakende aardappel, ook bijzonder geschikt voor de teelt in
potten en bestand tegen droogteperiodes.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een onbekende, dus kennelijk vrij zeldzame
aardappel opnieuw tot leven gewekt! De ronde
knollen zijn iets afgeplat, het eerste dat opvalt
is de zeer goede kiemrust, dus uitstekende
bewaarbaarheid. Het crème knolvlees zit onder
de gele schil en na koken blijkt de vaste structuur, een heerlijke
saladeaardappel dus met een zeer goede smaak. De oogst is middentijds
tot middenlaat.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Ouders: Cecile x Delianne 
Een lekkere vastkokende pieper met gladde
schil, nog vroeg oogstbaar ook! De opbrengst
is hoog en Phytophthora krijgt niet snel vat op
de knol. Het bijzondere van dit ras is zijn
aanpassing aan alle klimaattypes in Europa: van noord tot zuid is dit ras in
opkomst.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een smaaktopper uit de aardappelstal van Tom
Wagner. De eivormige knollen hebben een
rozerode schil en lichtgeel knolvlees. Het is een
stevige vastkoker met een heerlijke smaak, die
zowel warm gekookt als daarna afgekoeld
beleefd kan worden.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

De oorsprong van dit ras is ons niet bekend en
we zijn niet doorgegaan met de verkoop
omdat we al veel meer van dit type hebben.
De grote ovaalronde knollen herbergen geel
knolvlees, dat naast een vaste textuur ook een
goede smaak heeft! Dit ras heeft een goede kiemrust, dus de
bewaarbaarheid is goed!
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Ouders: Michelle x KWS 06-165 
Een uitstekende keus voor de liefhebbers van
een vaste aardappel. Het is fijn, dat dit ras vrij
vroeg oogstbaar is en toch een enorme
opbrengst kan worden verwacht. De schil is
lichtgeel van kleur, knollen zijn groot en de ogen zitten vrij ondiep. Dankzij
de vroege oogst zal Phytophthora weinig vat krijgen op dit ras.
VASTKOKEND RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
De vastkokende rassen hebben we als groep gerangschikt, omdat ze qua
smaak behoorlijk afwijken van de rest. Ze blijven zeer stevig na de kook,
koken dus absoluut niet af, zijn wasachtig stevig van structuur. Na
afkoeling zijn de knollen nog steeds een lekkernij en worden bijv.
aangewend voor salades. De meeste vastkokende rassen zijn middenvroeg
tot laat oogstbaar: smaak kost nu eenmaal tijd om te ontstaan…! Planten
vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het
licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel
goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren
om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Een prachtig
oud ras uit het begin van de 20e eeuw met
diepblauwe schil en paars geaderd knolvlees.
De knollen zijn langwerpig met diepe ogen, kenmerkend voor een
historisch ras. De smaak is uitstekend en toegankelijk, waardoor de
aardappel zowel kan worden gebakken, gekookt of gepureerd. De planten
hebben een zekere weerstand tegen aardappelziekte. Teel ze op een
verhoogd plantenbed, ze kunnen goed tegen droogte, maar te natte
voeten worden niet verdagen. De groei is een genot: blauwe bloesems en
blauw-groen geaderde stengels aan vrij groot groeiende planten.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Deze aardappel lijkt rechtstreeks van een
Colombiaanse markt in de Andes afkomstig!
Dik, langwerpig en onregelmatig van vorm. De
paarse schil heeft ruime crème vlakken rond
de diepe ogen. De “wilde” smaak is typerend:
iets bloemig, iets zoet en kruidig...!
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Deze aardappel is waarschijnlijk al enige tijd in
cultuur geweest in Argentinië, maar zit vrij
dicht bij de oorspronkelijke, wilde vorm. De
meeste knollen zijn onder de zwartvioletten
schil heel donker violet gewolkt, een deel van dit ras heeft bijna wit
knolvlees met een afwijkende smaak: interessant! De knollen met donker
knolvlees hebben een fijne, bloemige textuur en een toegankelijke smaak.
De (bijna) witte exemplaren zijn iets steviger van structuur en hebben een
tinteltje fris in de smaak, wat erop kan wijzen, dat dit toch geen Solanum
tuberosum is. Botanici moeten zich hier maar eens over buigen…
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Badenser
Blauhörnchen' / 'Batenser
Blauhörnchen'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408795.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Bergerac'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408800.1 1 kg   € 4,95 

Aardappels 'Black Princess'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: december t/m juni
408805.1 15 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Blaue Anneliese'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408808.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Blaue Congo'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408810.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Blaue Congo'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408811.1 25 knollen   € 5,95 

Aardappels 'Blaue Neuseelander'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408815.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Blaue St. Galler' /
'Bleue St-Gall'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408819.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Blaue Sweden'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408820.1 10 knollen   € 2,95 

Aardappels 'Blaue von Carola
Nitsch'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni

Aardappels 'Blaue von Cordula'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408825.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Blauwe Wilman'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408830.1 1 kg   € 3,95 

Echt een streekras, dat misschien al vóór 1900
geteeld werd! De langwerpige knollen zijn iets
krom met een paarsroze schil. Het knolvlees is
wit met fraaie, paarse marmering. Opvallend is de lange kiemrust, dus
zeer goede bewaareigenschappen. Dit vrij vastkokende “oudje” heeft een
lichte, prettige, iets notige smaak. Vrij laat oogstbaar.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Evert Boerhave heeft deze modernisering van
de Vitelotte Noir op zijn naam staan. Hij
kruiste met moderne aardappels om de schil
gladder, de oogst vroeger en de plant
gezonder te krijgen. Ziehier het resultaat. We
missen uiteraard de “wilde” vorm van de echte Vitelotte, dus de keus is
aan de teler!
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. Een oud ras dat
misschien in Engeland op naam is gebracht.
De langwerpige vorm, zwartpaarse schil en
paars-wit gewolkte knolvlees hebben alle
eigenschappen van een oorspronkelijke
oerpieper! De oogst is middentijds tot laat en de aromatische, nootachtige
smaak krijgt hoge waardering.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

De ovaalronde knollen hebben een dieppaarse
schil en vrij egaal, donkerpaars knolvlees. Dit
ras belooft door te breken, want we noteerden
een zeer hoge opbrengst (gemiddeld 30
knollen per plant!) en een fijne smaak. De
kookkwaliteit is tussen vast en bloemig in, veelzijdig in gebruik dus...
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

De meeste vruchtbare “zwarte” aardappel!
Hoewel de naam suggereert dat het ras uit
Congo komt, vermoeden we dat de donkere
huidskleur van de Congolezen de naam heeft
geïnspireerd. Dit "zwarte" ras (donkerpaarse
schil) geeft een opvallend grote oogst van ovaalronde knollen, die van
binnen blauw-wit gemarmerd zijn. Opvallend is de prachtige violette bloei!
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. De meeste
vruchtbare “zwarte” aardappel! Hoewel de
naam suggereert dat het ras uit Congo komt,
vermoeden we dat de donkere huidskleur van
de Congolezen de naam heeft geïnspireerd. Dit
"zwarte" ras (donkerpaarse schil) geeft een opvallend grote oogst van
ovaalronde knollen, die van binnen blauw-wit gemarmerd zijn. Opvallend is
de prachtige violette bloei!
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Deze prachtige, dieppaarse piepers zijn
langwerpig van vorm, en zijn van binnen
paars, iets witgewolkt. Kweek ze op ruggen,
zodat het water goed afvloeit, ze houden niet
van natte grond. De beloning: een flinke oogst
van bloemige aardappels!
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2004) Blaue Sweden x Prattigauer. Christoph
Gämperli, Oost-Zwitserse hobbykweker,
ergerde zich aan het feit, dat blauwpaarse
aardappels na het frituren vaak bruin worden
en dus niet blauw blijven. Na wat experimentele kruisingen en hulp bij de
selectie uit Nederland, kwam deze prachtige aardappel uit de bus! Nu dus
niet alleen na koken en pureren een prachtige blauwe kleur maar ook
blauwe frietjes en chips! En wat te denken van een blauwe
aardappelsoep... De vastkokende eigenschap zorgt voor een tamelijk
stevige textuur en de ovaalronde knollen zijn middelvroeg oogstbaar. Kook
ze voorzichtig op laag vuur ongeveer 10 minuten, daarna afgieten en in
een afgesloten pan laten nagaren. De ervaring leert: goede resistentie
tegen Phytophthora (aardappelziekte) en geen Alternaria.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. We nemen aan,
dat dit ras werkelijk Zweedse wortels heeft.
Koudebestendig zijn ze zeker! De grote
opbrengst van de ovaalronde knollen en
prachtige violette bloei zijn opvallend. Het
knolvlees is wit met soms een lichte marmering en de lichtbloemige smaak
wordt veel geroemd!
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Dit is inwendig een zeer donkerpaars
gekleurde truffelaardappel! Naast de diepe
kleur kookt dit ras tamelijk vast. De oogst van
de fraaie, ovalen knollen is heel behoorlijk en
valt vroeg tot middelvroeg.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Over deze langovale, dieppaarse aardappel zal
je weinig informatie kunnen vinden. Wij zijn
blij dat we deze zeldzame pieper kunnen
aanbieden! Het dieppaarse knolvlees (blauw
na koken) heeft een fijnbloemige textuur en
een frisse, lichte smaak. Veelzijdig toepasbaar met een prachtig diepe
kleur.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Dit ras is al jaren geliefd bij een hobbykweker
en werd via via ons ter hand gesteld. De
unieke eigenschappen geven deze pieper een
eigen plaats tussen onze paarse rassen: grote
langovalen knollen, dus verwacht een flinke
oogst. De donkervioletten schil heeft wat gele vlekken, de restanten van
zijn voorouders. Het blauwviolette knolvlees laat een lichtere rand net
onder de schil zien. Na de kook licht de knol wat op en heeft een goede,
toegankelijke iets zoete smaak met een bloemige textuur. We leveren een
grote pootmaat, je kan de knollen in delen snijden!
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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https://www.vreekenszaden.nl/408795-aardappels-badenser-blauhornchen-batenser-blauhornchen
https://www.vreekenszaden.nl/408795-aardappels-badenser-blauhornchen-batenser-blauhornchen
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408800-aardappels-bergerac
https://www.vreekenszaden.nl/408800-aardappels-bergerac
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408805-aardappels-black-princess
https://www.vreekenszaden.nl/408805-aardappels-black-princess
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408808-aardappels-blaue-anneliese
https://www.vreekenszaden.nl/408808-aardappels-blaue-anneliese
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408810-aardappels-blaue-congo
https://www.vreekenszaden.nl/408810-aardappels-blaue-congo
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408811-aardappels-blaue-congo
https://www.vreekenszaden.nl/408811-aardappels-blaue-congo
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408815-aardappels-blaue-neuseelander
https://www.vreekenszaden.nl/408815-aardappels-blaue-neuseelander
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408819-aardappels-blaue-st-galler-bleue-st-gall
https://www.vreekenszaden.nl/408819-aardappels-blaue-st-galler-bleue-st-gall
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408820-aardappels-blaue-sweden
https://www.vreekenszaden.nl/408820-aardappels-blaue-sweden
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408824-aardappels-blaue-von-carola-nitsch
https://www.vreekenszaden.nl/408824-aardappels-blaue-von-carola-nitsch
https://www.vreekenszaden.nl/408825-aardappels-blaue-von-cordula
https://www.vreekenszaden.nl/408825-aardappels-blaue-von-cordula
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408830-aardappels-blauwe-wilman
https://www.vreekenszaden.nl/408830-aardappels-blauwe-wilman
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking


Aardappels 'Bleue d'auvergne' /
'Violette d’auvergne'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408840.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Bleuet'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408845.1 1 kg   € 3,95 
408845.2 3x1 kg   € 9,95 

Aardappels 'Blue Christie'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408850.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Blue Gold'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408852.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Blue Star'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408853.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Bleue de la Manche' /
'Bleue d' Artois' / 'Violine'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408854.1 1 kg   € 4,95 

Aardappels 'Colorido Peruano'

Solanum tuberosum? 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408856.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Double Fun'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408857.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Farberkartoffel'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408858.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Lila Finger'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408860.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Maori Blau'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408861.1 5 knollen   € 2,50 

Een oud, historisch ras uit het berggebied van
Auvergne (Centraal Massief) van Frankrijk. De
peervormige knollen hebben een donkerlila
schil en wit knolvlees. De knol is
fijngestructureerd bloemig en de fijne smaak zeer geliefd! In Frankrijk
wordt de aardappel ook verwerkt in soepen of als basis voor de beroemde
purée “l’Aligot” (met de beroemde Tomme-kaas van Auvergne)
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2019) Een gezonde aardappel met een gladde
donkerpaarse schil en dieppaars knolvlees. Nu
dus niet alleen na koken en pureren een
prachtige blauwe kleur maar ook blauwe
frietjes en chips! En wat te denken van een
blauwe aardappelsoep... De vastkokende eigenschap zorgt voor een
tamelijk stevige textuur en de ovaalronde knollen zijn middelvroeg
oogstbaar. Kook ze voorzichtig op laag vuur ongeveer 10 minuten, daarna
afgieten en in een afgesloten pan laten nagaren. De ervaring leert: goede
resistentie tegen Phytophthora (aardappelziekte) en geen Alternaria. 
(Goede vervanger voor ‘Blaue St. Galler’)
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Dit oude landras kwam via een Oostenrijkse
liefhebster bij ons en verenigt mooie
eigenschappen: Violetblauwe schil, lichtgeel
knolvlees van vrij stevige structuur met een
erg goede smaak. Een uitgesproken
tafelaardappel, die in de schil gekookt er extra fraai uitziet. De meeste
knollen zijn rond, de oogsttijd middenlaat.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

We weten niet zeker of we met deze pieper de
echte ‘Blue Gold’ te pakken hebben, maar
bijzonder is onze partij aardappels zeker!
Onze’Blue Gold’ is rond tot ovaalrond, heeft
een paarse schil en paarsgewolkt knolvlees
met een witte ring rond de schil. Ons viel de zeer fijnbloemige structuur
op, waardoor deze blauwe aardappel bijna wasachtig en vast genoemd
kan worden. De oogst is elk jaar opnieuw verrassend groot.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Ouders: Vitelotte Noire x coderas 
Nu paarse aardappels steeds populairder
worden ontstaan er ook nieuwe, verbeterde
rassen. Blue Star Valt op door een
regelmatige, grote oogst van ovaalronde
knollen met een donkere schil en paars, iets gewolkt knolvlees. De textuur
is iets bloemig en de wilde smaak van Vitelotte Noire (richting
nootmuskaat) is gelukkig behouden gebleven.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(rond 1900) Ovaalronde knollen met paarse
schil en paars knolvlees, dat ook na koken en
frituren behouden blijft. Typerend is de lichte
rand net onder de schil.  
Dit oude ras heeft nooit de rassenlijst gehaald, maar is in Frankrijk vooral
aan het begin van de 20e eeuw in de departementen Artesië, Manche,
Orne, Calvados en Eure tamelijk bekend onder zelfkwekers. Rond 1950
dreigt het ras geheel te verdwijnen. Het eten van paarse aardappels was
niet chique, laat de varkens ze maar opeten... Dankzij de inspanningen
van de tuinen van Saint-Pierre-sur-Dives en het boerderijmuseum Cotentin
de Sainte-Mère Eglise is het ras nu weer op bord te krijgen! De ironie wil
dat door desinteresse verdwenen nu zeer gewild is bij Normandische
restaurants. Wij zullen ons in elk geval ook inspannen om blijvende
bekendheid aan dit schaarse ras te geven.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Zo zie je ze op de Zuid-Amerikaanse markt!
Deze aardappel is misschien al 5.000 jaar in
cultuur, dat geeft een apart gevoel... De
langwerpige, donkerpaarse knollen zijn beige-
geel rond de diepe spleetogen. Het knolvlees is
wit tot lichtgeel met paarse wolkjes of randen. Na de kook bleken ze
redelijk stevig met een aangename, aardse smaak.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Dit is een veelbelovende Peruaanse aardappel
met langwerpig ovalen knollen. De prachtige,
blauwe schil herbergt het knolvlees, dat half
crème en half dieppaars is, double fun dus!
Onze smaaktest wees uit, dat dit een
fijnbloemige, romige aardappel is met een prettige en toegankelijke
smaak. Dit ras hoort tot de kleurrijke introducties van de Perupas-serie,
een initiatief om oude rassen uit Peru te behouden.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

In het verleden en heden zijn talloze
kruisingen gemaakt met zgn. “zwarte”
aardappelen. Dit is er één uit een grijs
verleden en biedt een vrij gladschillige,
ovaalronde aardappel, donkerviolet aan de
buitenzijde en gemarmerd blauwviolet knolvlees. Na de kook blijft een
mooie lichtviolette aardappel over: de structuur is zeer fijn en bloemig,
waardoor een verrassend zalvende textuur in de mond ontstaat. Ik heb de
smaak als “eerlijk en iets zoet” omschreven. De bakkwaliteit is goed en
afgekoeld is de knol ook lekker.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een oud ras, dat in Duitsland onder de arme
bevolking in de 19e eeuw een welkome
aanvulling op het menu was! De langwerpige,
onregelmatig gevormde knollen doen denken
aan het Franse ras Vitelotte Noire, maar bij Lila
Finger komen ook knollen voor met sierlijke beige strepen rond de
langwerpige ogen (“spleetogen” dus...) en het knolvlees is gewolkt paars
met wit. De zeer bloemige structuur en toegankelijke smaak maken het
een prima consumptieaardappel.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Dit ras kreeg ik van mijn Duitse tuinvriendin
Astrid Storm, kennelijk heeft iemand deze bij
de Maori in Nieuw-Zeeland gevonden. Bij
doorsnijden valt uiteraard meteen het bijna
egaalpurperen knolvlees op: prachtig! De
smaak beviel me zeer: bloemig en licht aromatisch. De vorm van de
knollen verraden oude roots: vrij langwerpig, diepe ogen en een
donkerpurperen schil.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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https://www.vreekenszaden.nl/408840-aardappels-bleue-auvergne-violette-auvergne
https://www.vreekenszaden.nl/408840-aardappels-bleue-auvergne-violette-auvergne
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408845-aardappels-bleuet
https://www.vreekenszaden.nl/408845-aardappels-bleuet
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408850-aardappels-blue-christie
https://www.vreekenszaden.nl/408850-aardappels-blue-christie
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408852-aardappels-blue-gold
https://www.vreekenszaden.nl/408852-aardappels-blue-gold
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408853-aardappels-blue-star
https://www.vreekenszaden.nl/408853-aardappels-blue-star
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408854-aardappels-bleue-la-manche-bleue-artois-violine
https://www.vreekenszaden.nl/408854-aardappels-bleue-la-manche-bleue-artois-violine
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408856-aardappels-colorido-peruano
https://www.vreekenszaden.nl/408856-aardappels-colorido-peruano
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408857-aardappels-double-fun
https://www.vreekenszaden.nl/408857-aardappels-double-fun
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408858-aardappels-farberkartoffel
https://www.vreekenszaden.nl/408858-aardappels-farberkartoffel
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408860-aardappels-lila-finger
https://www.vreekenszaden.nl/408860-aardappels-lila-finger
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/408861-aardappels-maori-blau
https://www.vreekenszaden.nl/408861-aardappels-maori-blau
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking


Aardappels 'Mecklenburger
Schecke'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni

Aardappels 'Purple Rain'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408864.1 1 kg   € 4,50 

Aardappels 'Purple Viking'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408865.1 20 knollen   € 4,95 

Aardappels 'Quitisch Puca'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408866.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Quitisch Puca
Zaailing'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408867.1 1 kg   € 2,95 

Aardappels 'Round Blue Andean'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408868.1 3 knollen   € 1,95 

Aardappels 'Salad Blue' / 'Blue
Salad'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408870.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Sao Vicente'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408875.1 3 knollen   € 1,95 

Aardappels 'Schwarze Ungarin'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408880.1 20 knollen   € 4,95 

Aardappels 'Shetland Black'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408890.1 0,5 kg   € 3,50 

Aardappels 'Shetland Black'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408891.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Sorriso Roxo'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408892.1 0,5 kg   € 2,50 

Een prachtig oudje, dat waarschijnlijk al vóór
1900 in Noord-Oost-Duitsland bekend was! De
vrij langwerpige knollen hebben diepe ogen en
een paars met crème schil. Het knolvlees is
wit, blauw gewolkt. Na koken viel me de fijnbloemige structuur op,
waardoor deze bijna vast lijkt. De smaak is licht met een wild tintje, ook
ideaal om mee te bakken!
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Dit ras is ontwikkeld nadat zwarte aardappelen
steeds populairder worden. Omdat de meeste
zwarte jongens bloemig zijn (en dus geschikt
voor chips) is de ‘Purple Rain’ een mooi
aanvulling omdat deze vrij vast in de kook is.
Dat maakt de geschiktheid om te bakken iets minder, maar verse
consumptie en verwerken in salades is weer veel beter. De knollen zijn
goed te bewaren, ze geven een flinke opbrengst, plant ze wat dieper dan
normaal, ze werken zich omhoog. Ze zijn middenvroeg oogstbaar. De
ziektebestendigheid tegen Phytophthora is beter dan de meeste andere
zwarte piepers!
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. (Vinking Red x
?) Prachtige aardappels: purperkleurige schil
met roze vlekken en strepen! Het helderwitte
(!) knolvlees is na koken romig, vrij vast en
ruim inzetbaar: ideaal voor koken en bakken.
De oogst kan flink zijn met af en toe kanjers van knollen! Dit ras is in de
VS razend populair bij de smaakliefhebber. De planten groeien tamelijk
compact en vertonen goede resistenties.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een paarsschillige aardappel, die een grote
oogst geeft! De gladde, ovalen knollen hebben
bijna wit knolvlees, ze zijn bloemig met een
zeer fijne textuur en een goede smaak. Echt
een bijzonder en oorspronkelijk oud type, dat
je terugvoert naar duizenden jaren terug! (De lange, onregelmatige
aardappel op de foto hebben we eruit geselecteerd.)
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Onze Duitse tuinvrienden zaaien vanuit de
Puca Quitisch en zagen o.a. deze nakomeling.
De lange kiemrust (dus goede
bewaareigenschappen) vallen op! Het
oorspronkelijke soort is nauw verwant aan de aardappel zoals deze bij
kleine boertjes in de Andes worden geteeld. Onze nakomeling heeft
vingervormige knollen met lichtpaarse schil en mooi wit-blauw gewolkt
knolvlees. De textuur is fijnbloemig (dus tussen vast en bloemig in) met
een lichte smaak.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Dit prachtige aardappeltje heeft nog geen
Europese “veredeling” ondergaan en bevat de
oorspronkelijke smaak van aardappels zoals
deze al duizenden jaren in Zuid-Amerika in
cultuur zijn. De blokkig ronde knollen hebben
een donkerpaarse met wijnrode schil en crèmewit knolvlees met een
paarse ring iets onder de schil. Een vaste structuur combineert deze met
veel smaak, waar we “wilde” tonen in herkennen. Je kan een grote oogst
verwachten, dit ras is nauwelijks ziektegevoelig.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een historisch ras uit Schotland, rond 1900
was dit een spectaculaire noviteit! Zowel schil
als knolvlees zijn paarsblauw van kleur, de
aardappel is ovaalrond en lijkt wel wat op de
Blaue Congo, wie weet is de oorsprong dezelfde...!
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Boeiend om te ervaren welke aardappels in
andere delen van de wereld worden gegeten.
Neem nu deze Kaapverdische “batata”: een
onregelmatig gevormde knol met diepe ogen
en donkerpaarse schil. Het knolvlees is
donkerpaars en wit gewolkt, zeer bloemig met een lichte, fijne smaak. Ik
vermoed dat deze aardappel in de 16e eeuw in Sao Vincente is blijven
steken, de schepen naar en uit Zuid-Amerika sloegen hier namelijk voedsel
in. De knollen zijn zeer lang houdbaar.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

ECO GETEELDE AARDAPPELS. "Zwarte
muisjes" noemen we dit Hongaarse ras, ze zijn
donkerviolet van schil en wit van knolvlees en
(voor een zwartschillige) tamelijk vast van
structuur. De mooie ovalen muisvorm met
weinig diepe ogen maken het ras aantrekkelijk om ongeschild te koken. Ze
geven een grote oogst na de sierlijke lilawitte bloei.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1900) Afkomstig van de Shetland eilanden,
wordt ook wel ‘Shetland Bleu’ of ‘Black Kidney’
genoemd. De aardappel is boon- of
niervormig, heeft een donkerpaarse schil en
lichtgeel knolvlees met een duidelijke paarse
ring. Tijdens het koken verdwijnt deze ring en wordt het vruchtvlees
lichtpaars van kleur. De oogst is middenvroeg tot laat; net zoals de meeste
blauwe aardappeltjes is dit “oudje” een must voor de liefhebber van
bloemige aardappels.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG BIOLOGISCH RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1900) Afkomstig van de Shetland eilanden,
wordt ook wel ‘Shetland Bleu’ of ‘Black Kidney’
genoemd. De aardappel is boon- of
niervormig, heeft een donkerpaarse schil en
lichtgeel knolvlees met een duidelijke paarse
ring. Tijdens het koken verdwijnt deze ring en wordt het vruchtvlees
lichtpaars van kleur. De oogst is middenvroeg tot laat; net zoals de meeste
blauwe aardappeltjes is dit “oudje” een must voor de liefhebber van
bloemige aardappels.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Aan het uiterlijk kan je al zien dat we hier met
een zeer oud ras te maken hebben: de
ovaalronde knollen hebben diepe ogen,
hebben een paarse schil met gele “glimlach”
rond de ogen. Het knolvlees is bijna wit, is
tamelijk bloemig en herbergt een boeiende, stevige smaak.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Valfi' / ‘Königsblau’ /
'Schwarzer Tengel'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408896.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Violetta' / 'Blaue
Elise'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
408899.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Vitelotte Noir' /
'Negresse' of 'Trufe de Chine'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408900.1 1 kg   € 6,50 

Aardappels 'Wyländeri'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408910.1 10 knollen   € 2,50 

Aardappels Collectie Zwartkijkers

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
408920.1 3 soorten   € 9,95 

Aardappels Oeraardappel
'Truffeltje'

Solanum ajunhuirii 

Leveringsmaanden: november t/m juni
409000.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Wild Potato' /
'Wildkaroffel'

Solanum ? 

Leveringsmaanden: november t/m juni
409002.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Wild Potato 1006' /
'Wildkaroffel 1006'

Solanum chacoense? 

Leveringsmaanden: november t/m juni
409004.1 0,5 kg   € 2,50 

Aardappels 'Bicolor Bolivien'

Solanum ? 

Leveringsmaanden: november t/m juni
409006.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Wild Brothers'

Solanum phureja + ? 

Leveringsmaanden: november t/m juni
409008.1 0,5 kg   € 2,95 

Aardappels Heilige Inca-
aardappel 'Huamantamba' /
'Huamantumba'

Solanum acaule 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
409010.1 0,5 kg   € 2,95 

Aardappels 'Cusoi'

Solanum tuberosum ssp.
Andigenum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
409012.1 0,5 kg   € 2,95 

(2005) Een Tsjechisch ras met ovaalronde
knollen, dieppaarse schil en egaal paars
knolvlees. Een prettig smaak van deze
bloemige aardappel maakt het een prachtig ras
voor purée, chips en andere baktoepassingen. Verwacht een vroege en
zeer grote oogst!
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(2004) Ouders: La Ratte x Baltica. Kweker:
Hause Ellenberg 
Deze mooie paarse aardappel heeft een fraaie
muisjesvorm, dieppurperen schil en zeer egaal
purperen knolvlees. De oogst kan vrij vroeg en de bewaring is tot
december prima, daarna hebben ze de onbedwingbare neiging tot
uitlopen. Direct na de oogst zijn ze vrij vast in de kook, later worden ze
iets bloemiger. De stevige smaak wordt later ook lichter, maar blijft erg
prettig, zonder wilde tonen.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(1900) Voor velen is deze truffelaardappel de
koningin onder de liefhebbersoorten! Wel eens
zwarte aardappels gegeten? Nou ja,
donkerviolet (schilkleur) is beter getypeerd, de
binnenkant (knolvlees) is iets lichter violet. Langwerpig smal (als een korte
winterpeen) met diepliggende ogen: lijkt wel op een truffel. Kook ze met
schil en pel ze daarna: warm en afgekoeld een delicatesse! De planten zijn
vatbaar voor de aardappelziekte, neem dus voldoende preventieve
maatregelen, overigens is de knol minder vatbaar.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Met Stefan Griesser ruilden we dit unieke
Kartoffeltje, hij ontwilkkelt deze voor de
ontwikkeling van goede streekrassen en in
Zwitserland (zijn Heimat) wordt vol lof over
deze aardappel geschreven. Een van de
voorouders is waarschijnlijk de Blaue Sweden, daar dankt de schil zijn
dieppaarse kleur aan. Het knolvlees is lichtgeel en ondanks de
middenvroege oogst zijn de knollen lang bewaarbaar.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Uit ons sortiment stellen we een collectie van 3
zwartschillige aardappels samen, waarvan
minstens 1 soort ook paars van binnen is.
ZWART- OF PAARSSCHILLIG RAS VOOR
FIJNPROEVERS.  
Zwarte aardappels vormen een onbekende groep in ons sortiment. De
schil is dieppaars tot bijna zwart en het knolvlees is paars, gewolkt of wit.
Om het verrassende effect van de kleur te behouden bevelen we aan om
de knollen niet te schillen maar te wassen voor het koken. Planten vanaf
half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen in het licht of
in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in
de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij adviseren om 80x40
cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

De aardappel kent veel voorouders. Als u op
Zuid-Amerikaanse markten loopt ziet u al een
enorme verscheidenheid. Een van die
voorouders is zo groot als een truffel, in
dieppaarse kleur. Verdere determinatie volgt nog. De opbrengst is
opvallend goed en ziekten komen nauwelijks voor.
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Deze wilde soort kregen we van een
aardappelverzamelaar, de oorsprong is in de
loop van de tijd verloren gegaan. We houden
dit ras in stand vanwege de diversiteit. Onze
bevindingen: paarse schil, af en toe rond de ogen met gele vlekken. Het
knolvlees is bijna wit, de kruimige textuur wijst op een bloemige
aardappel. We vonden de smaak “licht, soepel en aards”.
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Deze wilde soort kregen we van een
aardappelverzamelaar, de naam “1006” duidt
wellicht op een registratienummer van de
genenbank. We houden dit ras in stand
vanwege de diversiteit. Onze bevindingen: vrij kleine, bonkige knollen met
gele schil. De beigegele schil verbergt het lichtgele knolvlees. Na proeven
bleek de aardappel vrij vast, iets zoet met een zachte textuur.
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een echt wild aardappeltje, zoals je ze op de
markten van Bolivia tegenkomt. Op internet
kom je een ras met de naam ‘High Mountain
Village’ tegen die veel weg heeft van dit rasje.
De structuur van de knol is sterk afwijkend van
wat we gewend zijn, dus ik kan me voorstellen, dat deze aardappel
(althans in de grond) vorst kan hebben. Wie gaat experimenteren? 
Het grappige uiterlijk trekt de aandacht: klein en blokkig met diepe ogen
en (na doorsnijden) bijna wit knolvlees. De schil is donkerviolet met
lichtviolette of beige vlekken. Na het koken (nauwelijks 10 minuten,
daarna afgieten en laten nagaren met gesloten deksel) blijkt de
knapperige textuur en de knollen zijn iets doorschijnend. De smaak is
tamelijk neutraal, wat ruim goedgemaakt wordt door het mondgevoel.
Typisch een ras om te mengen in een roerbakschotel met andere Zuid-
Amerikaanse heerlijkheden!
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

BEPERKTE VOORRAAD IN 2014! We troffen 2
types binnen dit soort aan, die we vanaf
volgend jaar gaan uitsplitsen: 
1) Banaanvormig met gele schil en soms
uitstulpingen. De kiemrust van dit type is
normaal, dus het zou ook een Solanum tuberosum kunnen zijn. Het
knolvlees bleek lichtgeel. Na de kook blijkt en iets bloemig karakter met
een toegankelijke smaak. 
2) Druppelvormig met oranje-geel gebloste schil en korte kiemrust, het
knolvlees is opvallend donkergeel. Na de kook (snel gaar!) blijkt een
zalvend mondgevoel en een goede, complexe smaak.
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

De knollen zijn licht- tot middelpaars van schil
en soms beige rond de langwerpige ogen. Het
witte knolvlees smaakt iets zoet vanuit een vrij
bloemige (maar toch redelijk stevige) textuur. De planten bloeien prachtig
violetblauw, wat vanaf de 16e eeuw al een reden was om de aardappel in
de hoven te kweken. De plant groeit opvallend compact! Dit soort komt uit
Peru, ten noorden van Lima (Huamantango). Voor de veredeling van
aardappels is deze wilde aardappel belangrijk, omdat het een brug is
tussen Solanum tuberosum (onze gewone aardappel) naar andere wilde
soorten. Nog een prettige eigenschap: dit soort is resistent tegen de
aardappelziekte (Phytophthora infestans)
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Waarschijnlijk een oeroud Peruaans rasje met
een onaangepast uiterlijk: zeer diepe ogen,
blokkerig van vorm en met dieprode schil. Echt
een aardappeltje om in de schil te koken dus,
wat ik overigens altijd al doe... Het knolvlees is lichtgeel van kleur en bij
het doorsnijden blijkt de stevigheid van de harde knollen. Na koken blijkt
dit ras toch iets kruimig met een duidelijke, prettige smaak.
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels 'Pinanza'

Solanum x juzepczukii 

Leveringsmaanden: november t/m juni
409020.1 1 kg   € 3,95 

Aardappels 'Papa Negra'

Solanum x chaucha 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
409025.1 0,5 kg   € 3,50 

Aardappels 'Royal Andes'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: november t/m juni
409027.1 5 knollen   € 2,50 

Aardappels 'Yema Mexico'

Solanum phureja? of
juzepczukii? 

Leveringsmaanden: november t/m juni
409030.1 0,5 kg   € 2,95 

Aardappels 'Skaggit Valley Gold'

Solanum phureja 

Leveringsmaanden: december t/m juni
409035.1 5 knollen   € 1,95 

Aardappels 'Sarpo Surprise'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
409045.1 20 knolletjes   € 2,95 

Aardappels Collectie voor
Ontdekkers

Solanum  

Leveringsmaanden: november t/m juni
409050.1 10 knollen   € 3,95 

Aardappels 'Resi Novi Mix'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
409051.1 10 knollen   € 2,50 

Aardappels British Tasty Potatoes
Collection / Albert Bartlett
Premium Brands

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
409052.1 8x5 knollen   € 19,95 

Dit wilde aardappeltje komt uit Peru en is daar
al eeuwen in cultuur. De bonkige vorm hoort
daar ook bij! Verder zijn de knollen langwerpig
en hebben een gele schil, die het lichtgele
knolvlees beschermt. De smaakbeleving: iets
bloemig, een lichte smaak en een prettig mondgevoel. Prima kandidaat
voor het maken van een heerlijke purée, frites of gebakken aardappeltje.
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

(vóór 1600) Dit is een oorspronkelijke Zuid-
Amerikaanse aardappel, zoals deze net na de
ontdekking van Amerika naar de tussenhaven
Tenerife werd gebracht. Daar, maar vooral in
Peru, het land van oorsprong is deze aardappel
omarmd door de bevolking en wordt nog steeds geteeld. Andere namen
zijn Papa Mariva of Papa Tomasa Negra. De donkere, paarsbruine schil
herbergt geel en vast knolvlees, die heerlijk romig, iets bloemig en zoet is.
Een lekkernij met allure! Teel dit aardappeltje in een flink verhoogd
plantenbed of in de kas, ze houden niet van te veel nattigheid of kou. De
teelt van dit bijzondere aardappeltje brengt je terug naar de tijden van
Columbus! Het soort is waarschijnlijk ontstaan als een spontane
veldkruising tussen Solanum stenotomum en Solanum andigenum.
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

We hebben een sterk vermoeden, dat dit ras al
eeuwenlang populair is in Colombia of Peru, de
bakermat van de aardappel. De oogst is niet
groot, maar brengt je in verbinding met
oorprong van de piepers! Verwacht een vroege
oogst van platronde, iets gebobbelde knollen met een purperrode schil.
Het knolvlees is lichtgeel, vrij vast en was-achtig van structuur met een
lichte, zeer fijne smaak.
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Een wilde aardappel uit Midden- en Zuid-
Amerika. Dit zou de Yema de Huevo kunnen
zijn, maar we houden ze voor de zeker apart...
De knollen zijn rond en bonkig, hebben een
gele schil en lichtgeel knolvlees. De smaak: bloemig, een prettige en
toegankelijke smaak, iets zoet. De moeite waard om in stand te houden!
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Dit ras staat zeer dicht bij de wilde aardappel!
De prachtige lichtgele kleur van het knolvlees
verraad het zeer hoge caroteengehalte (16x
meer dan ‘Yukon Gold’) Ze koken in korte tijd
gaar en belonen de kweker met een heerlijke,
unieke smaak! Dit ras is zeer ziekteresisitent.
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Selecteer zelf je favoriete aardappelras! Dit zijn
de nakomelingen uit kruisingen tussen Sarpo
Mira x Vitelotte Grande. Ivan Maertens heeft
de kruisingen uitgevoerd in zijn tuin en is
samen met Lieven David bezig met het
selecteren en proeven der nakomelingen! Van de ene ouder kregen deze
zaailingen mogelijk een flinke resistentie tegen de aardappelziekte mee,
van de andere een fijne smaak. Er zitten gekke vormen en kleuren - ook
inwendig - tussen! Ook zit er variatie in de oogsttijd: reken maar op vooral
halflate tot late rassen. Selecteer zelf uit deze knolletjes de lekkerste en
productiefste planten, helemaal naar eigen smaak: zo kun je met wat
geluk een nieuw ras noemen naar je geliefde (of naar jezelf!) en dan de
pootaardappeltjes delen met je tuinvrienden. De resistentie is natuurlijk
variabel, maar dat maakt het spannend. Als ze al toleranter of resistenter
zijn dan de meeste klassieke rassen, ben ik al tevreden. Het leuke is dat ze
niet hoeven te beantwoorden aan commerciële eisen: de soms gekke
vormen, soms diepe ogen, de paarse en roze tinten in het vruchtvlees…
die passen niet in het klassieke plaatje.
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Elk jaar kopen we vele bijzondere en zeldzame
rasjes om mee te experimenteren. Heb je zin
in ontdekken? We maakten een mix van
veelbelovende of vooral bijzondere (soms zeer
zeldzame) soortjes. Plant ze, proef ze en teel door met je favorieten!
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.

Eén van onze kwekers is koploper in het
ontwikkelen van aardappels met hoge
resistentie tegen de aardappelziekte
Phytophthora. Hij voorziet ons (en jullie) door
deze collectie van verschillende veelbelovende
proefrassen, waar je zelf mee kan doorkweken. Geniet van de teelt, de
planten blijven zeer gezond en geven een hoge opbrengst! 
GRAAG BERICHTEN ALS ER EEN SOORT OPVALLEND GOED IS!
COLLECTIE RESISTENTE NOVITEITEN 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm.

Onze contacten met goede vermeerderaars in
Schotland brachten ons tot deze 8
smaaktoppers, die o.a. door de Schotse
kweker en verpakker Albert Bartlett worden aanbevolen en grappig
genoeg af en toe van Nederlandse oorsprong zijn. Enkele van deze rassen
zijn apart te koop, zie elders in dit hoofdstuk. Elk ras is (uiteraard) apart
verpakt in een aantal van 5 knollen. 
1) ‘Anya’ 
(1997) Ouders: Desirée x Pink Fir Apple. Dit unieke ras biedt een stevige,
wasachtige textuur samen met een kenmerkende smaak, die elementen
van kastanje en hazelnoot in zich herbergt. De knollen zijn langwerpig en
iets knobbelig. Zowel warm als koud (zelfgemaakte salade) maar ook
geroosterd een heerlijkheid! Anya werd erkend door de “Guild of Fine
Food” en won de eerste prijs (in 2009) werden in September 2009
aangekondigd als Gold award winnaars van de Guild ‘Great Taste’ Award
(de oscar binnen het wereldvoedsel). Middentijds rijpend, Schots ras. 
2) ‘Apache’ 
(1986) Ouders: TSKO x Wiljo. Een bijzondere verschijning: warmrode schil
met grote crèmekleurige vlekken rond de ogen. De knollen zijn meestal
vrij klein en rond. Schrob ze schoon en kook ze met schil en al voor een
prachtige aardappelschotel! De vrij vaste structuur en uitstekende, bijna
zoete, boterachtige, kastanjesmaak verwennen te tong! Middentijds
rijpend, Nederlands ras van J.P.G. Könst. 
3) ‘Innovator’ 
(2001) Ouders: Shepody x coderas. 
Een Nederlands ras met ruime bereidingstoepassingen. Voor de liefhebbers
van een zeer smakelijke friet: probeer dit ras eens. Het ras is vrij
ongevoelig voor de gevreesde aardappelziekte. Middenvroeg oogstbaar. 
4) ‘Isle of Jura’ 
(2001) Ouders: Navan x coderas 
Heerlijke, vrij lichtgekleurde, Schotse aardappels voor ruime toepassing:
koken, bakken, frituren, pureren. Ze geven een grote opbrengst en zijn
middentijds oogstbaar. 
5) ‘Osprey’ 
(2000) Ouders: Kestrel x Sante x Stroma. 
De milde smaak en bloemige textuur maakt dit ras tot een echte
liefhebbersaardappel. De knollen zijn stevig en wasachtig genoeg om
lekker als afgekoelde aardappel in salades te worden verwerkt. Vrij vroeg
oogstbaar, Schots ras van Dr. Jack Dunnett, de “vader” van de beroemde
‘Kestrel’. Hij houdt kennelijk van roodvogels, want Osprey betekent:
Visarend en Kestrel: Torenvalk... 
6) ‘Jazzy’ (IN 2021 NIET LEVERBAAR) 
(2012) (kweker: C. Meijer) Hoe klein toch groots kan zijn! De opbrengst
van deze ovaalronde, vrij vaste, wasachtige aardappel is verbazend groot,
zowel in de tuin als in aardappelzakken of potten. Vanwege de ruime
toepassing en geweldige smaak kreeg deze middenvroege aardappel een
hoge Engelse tuinbekroning (RHS AGM). 35 knollen van 1 plant is normaal,
er zijn al 80 knollen gemeld! 
7) ‘Rooster’  
(1996) Ouders: Pentland Ivory x coderas. 
Marktleider in Ierland, een “allrounder” met de beste smaak voor koken,
bakken, stomen, frituren etc. Kooktip: zet ze op in koud water en laat ze
rustig aan de kook komen. Middentijds oogstbaar, dit Ierse ras is van
kweker Teagasc. 
8) ‘Vivaldi’
(1998) Ouders: Monalisa x coderas. 
Dit Nederlanse ras wordt in uiteenlopende klimatologische regio's geteeld,
zodat er alle “vier seizoenen” aanbod kan zijn: vandaar de naam. De
knollen hebben een dunne, lichtgele huid en knolvlees met een unieke
fluweelachtige textuur. Boter of jus toevoegen is eigenlijk overbodig.
Geschikt voor alle kooktoepassingen, de knollen blijven na het koken
stevig. ‘Vivaldi’ ontving een Gold Award in de categorie “Fresh Produce” bij
de Britse National Quality Food Awards. Middentijds oogstbaar. 
9) ‘Elfe’ 
(1994) Ouders: ‘Filea’ x een coderas. Kweker Nordkartoffel
Zuchtgesellschaft. 
De Engelsman noemt dit de “golden potato” vanwege de fraaie lichtgele
kleur van het knolvlees. De ovalen knollen zijn vrij glad en smaken zeer
goed, iets zoet en met een boterzachte textuur. Verwacht een zeer goede
oogst van deze vroege aardappel. De bewaarbaarheid is goed.
ZELDZAAM RAS VOOR FIJNPROEVERS 
Planten vanaf half april, als de grond voldoende warmte heeft. Voorkiemen
in het licht of in een grote pot mag eerder. Zet ze niet op een te natte
plek, wel goed in de zon. De gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, wij
adviseren om 80x40 cm aan te houden om ziektes te voorkomen.
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Aardappels Einde Seizoen Pakket

Solanum  

Leveringsmaanden: juni t/m juli
409055.1 4-7 kg (waarde ± € 20,00)   € 9,50 
409055.2 7-14 kg (waarde ± € 40,00)   € 19,50 
409055.3 17-35 kg (waarde ± € 100,00)   € 39,50 
409055.4 35-70 kg (waarde ± € 200,00)   € 69,50 

Aardappels 'Opperdoezer Ronde'

Solanum tuberosum 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
409060.1 1 kg   € 3,95 

Aardkastanje 'Haarstrang'

Oenanthe silaifolia 
(Engels: Narrow-leaved Water-
Dropwort)

Leveringsmaanden: vanaf mei
409063.1 1 plant   € 3,95 

Aardperen 'Arancha'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409064.1 1 kg   € 6,95 
409064.2 3x1 kg   € 17,50 

Aardperen 'Witte'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei

Aardperen 'Gigant'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409066.1 1 kg   € 6,95 
409066.2 3x1 kg   € 17,50 
409066.3 1 plant   € 2,95 

Aardperen 'Topstar'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409067.1 1 kg   € 6,95 
409067.2 3x1 kg   € 17,50 

Aardperen 'Refla' / 'Red Flame'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409068.1 1 kg   € 6,95 
409068.2 3x1 kg   € 17,50 

Aardperen 'Chipolata'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409069.1 1 kg   € 6,95 
409069.2 3x1 kg   € 17,50 

VANAF DE EERSTE AANKONDIGING VAN EEN
NIEUWSBRIEF START DEZE AANBIEDING.  
Pakket van boeiende, bijzondere en smakelijke
aardappels uit ons enorme assortiment. Wij
maken een keus uit wat er nog beschikbaar is. 
Je kan in juli (tot zelfs in augustus) nog aardappels poten. Velen gingen je
voor en genoten in de herfst van smakelijke, jonge aardappeltjes! Je kan
zelfs het pootgoed nog even (buiten in een bakje) bewaren en deze begin
september in de kas planten voor een heerlijk jong aardappeltje met
Kerst!

Opperdoezer Ronde is een aardappelras dat
uitsluitend rondom het Noord-Hollandse dorp
Opperdoes wordt verbouwd. Het ras gedijt
uitsluitend op de wat hoger gelegen zavelrijke
gronden in deze streek van Noord-Holland. In
Opperdoes werden vanaf 1860 voornamelijk negenwekers verbouwd, een
snelgroeiende aardappel, die al vroeg in het seizoen gerooid kan worden.
Deze negenwekers werden gekruist met uit zaadbollen gekweekte variaties
van de plant, door de Andijkse tuinder J. Sluis. Het resultaat werd
aanvankelijk de sluis genoemd. Door veredeling van deze aardappel
ontstond de Opperdoezer Ronde. Het is een vastkokende
consumptieaardappel met een gele schil. Officieel is de omschrijving: “een
geel/wit vlezige, iets onregelmatige gevormde, ovaalronde, diepogige knol
met een vrij laag zetmeelgehalte”. Om deze reden wordt de Opperdoezer
Ronde door kenners als delicatesse gezien. De aardappel bevat veel
vitamines en hoogwaardige eiwitten. Doordat de aardappel vastkokend is,
is deze zowel geschikt voor koken als bakken. Vanwege de uiterst
kwetsbare dunne schil wordt de aardappel door de telers met de hand
gerooid. De eerste aardappelen kunnen al in mei worden gerooid, als deze
in plastic tunnels groeien. Aardappels in een kas kunnen zelfs al in april
worden gerooid. De hele oogst is in ieder geval voor eind september uit de
grond, wat de Opperdoezer Ronde een vroege aardappel maakt. De
Opperdoezer Ronde is een beschermde oorsprongsbenaming. (Bron:
Wikipedia) 
Wij verkopen dit ras in de beste consumptiekwaliteit. Het is geen officieel
pootgoed en (mocht je buiten onze verantwoordelijkheid deze aardappels
planten i.p.v. opeten) de geoogste aardappel mag je officieel niet
“Opperdoezer Ronde” meer noemen.

Een meerjarige plant, die aan het eind van het
jaar langwerpige knolletjes vormt. De smaak is
iets zoet nootachtig, eet ze gekookt, gefrituurd
of gebakken. Omdat veel leden van dit geslacht giftig zijn (net als veel
familieleden van de aardappel) mogen de knollen niet rauw worden
gegeten! Verplant en scheur de plant regelmatig, hij misstaat niet in de
tuin: witte schermbloemen op 1 m hoogte en vaak aanwezig winterblad.
Geef ze een zonnig, lekker vochtig plekje.

BIOLOGISCH GETEELD. 
Vrij bolronde, gladde, witte knollen, zo groot
als een grote aardappel. Je kan een flinke
oogst verwachten!
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.

Crèmegele schil en wit knolvlees. Deze
aardperen geven een hoge opbrengst. Stabiele
vochtige grond geeft de meest gave knollen,
sterke weerswisselingen zorgen soms voor
knobbelige uitgroei. LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN
PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.

BIOLOGISCH GETEELD. 
Geel-witte aardpeer die in augustus/september
bloeit en vroeg afrijpt. Oogstbaar vanaf
tweede helft oktober. Hoogte ongeveer 2
meter. De oogst is niet zo heel groot maar de knollen zijn dat wel. De
grote knollen zijn daarbij langwerpig en niet zo grillig van vorm, dus
perfect om mee te kokkerellen. Deze variëteit vormt weinig lange uitlopers
met kleine knolletjes, geen woekeraar dus. Gigant bloeit gegarandeerd elk
jaa vanaf juli of augustus. LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN,
METEEN PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.

BIOLOGISCH GETEELD. 
Geel-witte aardpeer die in augustus/september
bloeit en vroeg afrijpt. Oogstbaar vanaf
tweede helft oktober. Hoogte 1,80 - 2 meter.
De oogst is heel behoorlijk en de plant blijft onder de grond mooi compact
en vormt vooral grote (en dus weinig kleine) knollen, geen woekeraar dus.
De knollen zijn vrij rond van vorm. Topstar bloeit gegarandeerd elk jaa
vanaf juli of augustus. LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN
PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.

BIOLOGISCH GETEELD. 
Prachtig roodgevlamde knollen (Refla = Red
Flame), die o.h.a. ovaalrond van vorm zijn, vrij
dik, dus ideaal voor de horeca! Ze geven een
grote opbrengst, zorg voor voldoende vocht en mulch tijds droge periodes
om een rustige doorgroei en dus gave knollen te krijgen. LET OP: ZODRA
DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT
HOUDBAAR BOVEN DE GROND!
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.

BIOLOGISCH GETEELD. 
Opvallend bij dit lichtschillige ras is de
gelijkmatige cilindervorm, waardoor dit ras
ideaal is om chips van te snijden.
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.
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Aardperen 'Grosse Weisse
Schweizer'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409070.1 1 kg   € 6,95 
409070.2 3x1 kg   € 17,50 

Aardperen 'Buttede Berta'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409071.1 1 kg   € 6,95 
409071.2 3x1 kg   € 17,50 

Aardperen 'Gföler Rote'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409072.1 1 kg   € 6,95 
409072.2 3x1 kg   € 17,50 

Aardperen 'Drago'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409073.1 1 kg   € 6,95 
409073.2 3x1 kg   € 17,50 

Aardperen 'Patate'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409074.1 1 kg   € 6,95 
409074.2 3x1 kg   € 17,50 

Aardperen 'Fleuron d'anjou' /
'Härlighet Ruurd'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409075.1 1 kg   € 6,95 
409075.2 3x1 kg   € 17,50 

Aardperen 'Götlansk Lilafleckig'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409076.1 1 kg   € 6,95 
409076.2 3x1 kg   € 17,50 

Aardperen 'Rote Keule'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409077.1 1 kg   € 6,95 
409077.2 3x1 kg   € 17,50 

BIOLOGISCH GETEELD. 
Een Zwitsers ras met licht schil en zeer grote
knollen, je kan dus een grote oogst
verwachten! De smaak is zeer aangenaam.
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.

BIOLOGISCH GETEELD. 
Van een van onze verzamelaars in Duitsland:
prachtige witschillige knollen, die van
oorsprong uit Denemarken komen! Dit ras
geeft een grote oogst van vrij gladde, dikke knollen. De boterzachte
textuur is opvallend en erg lekker! Een aantrekkelijke aanwinst, we hebben
maar een kleine voorraad. Zorg voor voldoende vocht en mulch tijds droge
periodes om een rustige doorgroei en dus gave knollen te krijgen. LET OP:
ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT
HOUDBAAR BOVEN DE GROND!
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.

BIOLOGISCH GETEELD. 
De knollen zijn langwerpig, ongeveer 15 cm
lang en hebben een fraaie, wijnrode schil. Na
het koken laat de schil gemakkelijk los, dus in
de schil koken...
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.

BIOLOGISCH GETEELD. 
Geel-witte aardpeer die laat in het jaar bloeit,
sommige jaren halen ze de bloei niet eens…
Dat komt overigens de oogst ten goede, want
die is groot! De knollen zitten mooi dicht bij de moederknol, wat handig is
met oogsten, zeker als je op ruggen teelt. Een van onze Duitse
plantenvriendinnen hielp ons aan dit vruchtbare ras. Een aanrader met vrij
onregelmatig gevormde knollen!  
LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN PLANTEN. ZE ZIJN
BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.

BIOLOGISCH GETEELD. 
Bijzonder gevormde knollen: als een
champignon, smal beginnend en met een
verdikt en rond uiteinde. Gekookt doet de
smaak aan artisjokken denken en gebakken nadert het aroma de
schorseneren! De schil is rozerood.
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.

BIOLOGISCH GETEELD. 
Roodschillig pootgoed, geeft gladde, dikke
knollen. De kwaliteit van deze aardperen wordt
in de horeca zeer gewaardeerd! Ze geven een grote opbrengst, zorg voor
voldoende vocht en mulch tijds droge periodes om een rustige doorgroei
en dus gave knollen te krijgen. LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN,
METEEN PLANTEN. ZE ZIJN BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.

BIOLOGISCH GETEELD. 
Een hele mooie Zweedse aardpeer met een
flinke opbrengst, vergelijkbaar met Fleuron
d’Anjou, maar dan ronder van vorm, zoals de
Refla. De planten groeien flink groot en zetten laat knollen, evenals Refla
en Fleuron. De kollen zijn lilaroze van kleur. 
LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN PLANTEN. ZE ZIJN
BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.

BIOLOGISCH GETEELD. 
De naam betekent “rode knots”, wat iets zegt
over de prachtige rozerode kleur van de schil
en de dik uitlopende vorm. De knollen zijn vrij
glad, lang en de robuuste planten geven een hoge opbrengst.
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.
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https://www.vreekenszaden.nl/409070-aardperen-grosse-weisse-schweizer
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https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/409071-aardperen-buttede-berta
https://www.vreekenszaden.nl/409071-aardperen-buttede-berta
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/409072-aardperen-gfoler-rote
https://www.vreekenszaden.nl/409072-aardperen-gfoler-rote
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https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
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https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/409075-aardperen-fleuron-anjou-harlighet-ruurd
https://www.vreekenszaden.nl/409075-aardperen-fleuron-anjou-harlighet-ruurd
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/409076-aardperen-gotlansk-lilafleckig
https://www.vreekenszaden.nl/409076-aardperen-gotlansk-lilafleckig
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/409077-aardperen-rote-keule
https://www.vreekenszaden.nl/409077-aardperen-rote-keule
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking


Aardperen 'Weisse Truffel'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409079.1 1 kg   € 6,95 
409079.2 3x1 kg   € 17,50 

Aardperen 'Witte'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: vanaf april
409080.1 1 plant   € 2,95 
409080.2 4 planten   € 10,00 

Aardperen 'Korte Vlaamse Rode'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: vanaf april
409081.1 1 plant   € 4,95 
409081.2 4 planten   € 15,00 

Aardperen 'Rode'

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: vanaf april
409082.1 1 plant   € 2,95 
409082.2 4 planten   € 10,00 

Aardperen Collectie Toppers

Helianthus tuberosus 
(Engels: Jerusalem Artichoke)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409083.1 5x1 kg   € 29,50 
409083.2 10x1 kg   € 49,50 

Cassave

Manihot esculenta 

Leveringsmaanden: vanaf april
409084.1 1 houtstek / plant   € 5,95 
409084.2 1 m.grote plant   € 19,95 

Crosne

Stachys affinis 
(Engels: Chinese Artichoke)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
409085.1 5 knolletjes of 1 plant   € 2,95 
409085.2 25 knolletjes of 5 planten   € 12,50 
409085.3 100 knolletjes   € 25,00 

Incapijlwortel

Canna edulis 
(Engels: Queensland Arrowroot,
Indian Shot)

Leveringsmaanden: vanaf november
409088.1 1 wortelstok of 1 plant   € 5,95 

Indianenaardappel

Apios americana 
(Engels: Groundnut)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
409090.1 1 knol of 1 plant   € 3,95 

Limoenklaver, Chileense

Oxalis adenophylla 
(Engels: Silver Shamrock)

Leveringsmaanden: vanaf september
409093.1 10 bollen of 1 plant   € 2,95 
409093.2 100 bollen of 10 planten   € 19,95 

BIOLOGISCH GETEELD. 
Alles is fijn aan dit ras: de knollen zijn slank en
glad, licht van kleur met een rood vlekje. De
smaak is bijzonder fijn en zachtromig, en
gastronomische lekkernij!  
LET OP: ZODRA DE KNOLLEN ARRIVEREN, METEEN PLANTEN. ZE ZIJN
BEPERKT HOUDBAAR BOVEN DE GROND!
De aardpeer is een oersterke groente is winterhard, zet de knollen aan de
rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.

LEVERBAAR ALS PLANT VANAF APRIL ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT. Deze aardperen
geven een hoge opbrengst. Stabiele vochtige
grond geeft de meest gave knollen, sterke
weerswisselingen zorgen soms voor knobbelige uitgroei.
De aardpeer is een oersterke groente en winterhard, zet de planten aan
de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

COMPACTE GROEI! Dat is een fijne
ontwikkeling voor kwekers die de traditionele
aardperen te hoog vinden. In plaats van ruim
2 meter wordt dit ras maar 60 cm hoog en
breed vertakkend. De oogst van smakelijke, roodschillige kollen is
opmerkelijk groot, de planten bloeien (sporadisch) met gele bloemen in de
late herfst.

LEVERBAAR ALS PLANT VANAF APRIL ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT. Deze aardperen
geven een hoge opbrengst. Stabiele vochtige
grond geeft de meest gave knollen, sterke
weerswisselingen zorgen soms voor knobbelige uitgroei.
De aardpeer is een oersterke groente en winterhard, zet de planten aan
de rand van uw groentetuin. De plant wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als
windscherm maar let ook op de schaduwwerking. Halverwege het
groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid worden, voor een wat compactere
groei en tegen het omwaaien, de oogst wordt er wel iets minder door. Laat
in het najaar oogst u de smakelijke knollen, die zelfs rauw goed smaken.
Plantafstand 75 x 30 cm benodigd 1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een
bleekpot over de plant in het voorjaar voor een malse, gebleekte eerste
groei! Blancheren, koken of fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade
smaakt dit vitaminerijk gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de
bereiding een snuifje zout toe om de vrij bittere smaak te voorkomen.

BIOLOGISCH GETEELD. We leveren een keus
uit zoveel mogelijk verschillende van onze
toprassen.
De aardpeer is een oersterke groente is
winterhard, zet de knollen aan de rand van uw groentetuin. De plant
wordt wel 2 m hoog, gebruik ze als windscherm maar let ook op de
schaduwwerking. Halverwege het groeiseizoen mogen ze teruggesnoeid
worden, voor een wat compactere groei en tegen het omwaaien, de oogst
wordt er wel iets minder door. Laat in het najaar oogst u de smakelijke
knollen, die zelfs rauw goed smaken. Plantafstand 75 x 30 cm benodigd
1,5 - 2 kg voor 10 m². Tip: plaats een bleekpot over de plant in het
voorjaar voor een malse, gebleekte eerste groei! Blancheren, koken of
fijngesnipperd in een frisse voorjaarssalade smaakt dit vitaminerijk
gewasje bitter en toch zoet. Voeg tijdens de bereiding een snuifje zout toe
om de vrij bittere smaak te voorkomen. 
WIJ DOEN ONS BEST OM DE KWALITEIT VAN DE AARDPEREN OPTIMAAL
TE HOUDEN. OMDAT DEZE AL IN DECEMBER BINNEN KOMEN KAN VANAF
MAART EEN DEEL VAN DE KNOLLEN MINDER WORDEN. EERST DE
KNOLLEN (ZO NODIG) IN WATER LEGGEN, VERVOLGENS SLECHTE DELEN
WEGSNIJDEN EN PLANTEN.

Een van de belangrijkste tropische
knolgewassen omdat de plant zowel vocht als
droogte aankan en jarenlang oogst geeft in
een klein tuintje. Bij ons is het een fraaie
kamerplant, waar op den duur uiteraard ook
een knol aan groeit. ‘s Zomers lekker naar buiten in het zonnetje...  
Van oorsprong groeit de plant in Brazilië, waar deze al minstens 5000 jaar
op het menselijk menu staat. Na 1600 kwam de plant naar Afrika en Azië.
Naast de knol wordt ook het jonge blad als spinazie gegeten.  
Het neutraal smakende product, dat van de Cassavewortel wordt gemaakt
heet Tapioca. Het is zetmeelrijk en wordt gebruikt bij het koken, als
bindmiddel in voedsel en als bindmiddel voor geneesmiddeltabletten.
Tapiocabloem is glutenvrij en daardoor geschikt voor mensen met
coeliakie. Tapioca wordt in Nederland ook vaak als varkensvoer gebruikt.
Tenslotte is het meel een belangrijk bestanddeel van kroepoek. 
WE LEVEREN VANAF APRIL HOUTSTEKKEN EN LATER PLANTEN.

VAN MEI-SEPTEMBER ALLEEN OPGEPOT TE
KOOP. Bijzonder en exclusief zijn de
pootknolletjes van deze verfijnde groente!
Sinds 1882 in Engeland bekend, geroemd om
zijn prettige, nootachtige smaak. Volwassen knolletjes zijn 5 cm lang en
aan beide zijden smal toelopend met ongeveer 6 insnoeringen. In ons
klimaat geheel winterhard. We leveren dit soort als knolletjes van februari-
mei, daarna (tot de voorraad op is) als plantjes.

De knollen van deze sierlijke plant worden al
meer dan 3500 jaar gegeten door de
oorspronkelijke bevolking (bijvoorbeeld de
Inca’s) en is een belangrijke (gemakkelijk verteerbare) zetmeelbron. Met
het meel wordt van alles gebakken, koekjes uit Colombia zijn in
toenemende mate populair. In Vietnam zijn de noodles van de Achira erg
geliefd! De jonge knollen zijn gekookt of gebakken een lekkernij, een
goede concurrent van de aardappel. Bij langdurig bereiden komen de
suikers vrij en worden ze echt zoet. Jonge scheuten zijn een lekkernij als
groente. Zelfs de zaden zijn eetbaar! 
Deze wilde Canna vinden we van oorsprong aan de subtropische kust en in
koele dalen van Zuid-Amerika, maar zijn inmiddels over de hele wereld
verspreid inclusief Australië. Er moet voldoende vocht aanwezig zijn, maar
wel gedraineerd. Zet ze een beetje uit de wind, om het blad heel te
houden. De knollen kunnen een beetje vorst hebben en met sneeuwdek
wordt zelfs een pittige winter doorstaan. Als wij de knollen hebben
geoogst bedekken we ze in laagjes met cocopeat, zetten ze net vorstvrij
en houden ze iets vochtig. In maart kan je ze binnen weer aan de groei
brengen en vanaf mei mogen ze naar buiten, let op nachtvorst!

LEVERBAAR VANAF NOVEMBER TOT DE
VOORRAAD OP IS. Eindelijk een aardappel, die
niet ziek wordt en nog winterhard is ook! 
De indianen van Noord-Amerika wisten dit
gewas op waarde te schatten en het is onbegrijpelijk dat deze sterke plant
niet al veel bekender is in Nederland! 
De klimplant heeft met zijn puntige gedeelde blad en de fantastische bloei
een sierwaarde, die de in moestuin zeer welkom is! De lathyrus-achtige
bloemen geuren heerlijk zoet en hebben een iets gedraaide vorm met een
diepe kleurcombinatie: kastanjebruin, rood, oudroze en creme zijn
verenigd in 1 bloem, ze staan aan dichte trossen. De geur leidt tot
interessante discussies: zoet, kruidig en chocolade maar er zijn ook
mensen die de geur niet waarderen. De late bloei (augustus-september)
leidt niet tot zaadvorming maar is een mooie hekkensluiter van het
bloeiseizoen. Vanaf november (het 2e of 3e jaar) mag het wonder worden
opgegraven en zijn de knolletjes te rooien. Deze groeien als een ketting
aan een lange navel en zijn na enkele jaren groei de moeite van het rooien
waard. Om te uitbundige groei te voorkomen kan in grote kuipen worden
geteeld. Goed vochtig houden en regelmatig bemesten! De smaak? Als
een aardappel, dus koken, bakken, frituren, genieten.… 
Apios bevat een protease-remmer die volledig afgebroken wordt tijdens
het verhitten. Het is dus zelfs niet nodig om het kookvocht weg te gieten,
hoewel men in Bolivia dit wel doet, daar kkokt men de Apios in melk. Mijn
kweker vertelt: “We eten ze al jaren als de perfecte vervanger van tamme
kastanjes, bij de spruitjes of als “kastanjepuree”!

VANAF JANUARI WORDEN DE BOLLETJES
OPGEPOT. 
Het fraaie grijze klaverblad is in de lengte
gevouwen. De lichtroze bloemetjes (met witte
hartjes) knallen eruit. Ze houden van goed gedraineerde grond en groeien
in het wild in het Andesgebergte (Patagonië e.o.) van Chili en Argentinië.
De rijke bloei is van mei-augustus op 10 cm hoogte.  
De culinaire wereld is gek op dit gewasje: sierlijk en smakelijk is immers
de ideale mix om gerechten een extra touch te geven! Zowel de blaadjes
als de tere bloemen hebben een lichte fris-zure smaak. De oorspronkelijke
bewoners van Zuid-Amerika aten van deze Oxalis vooral de conische
knolletjes.
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Limoenklaver, Geluks 'Iron Cross'

GELUKSKLAVER 
Oxalis deppei 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
409094.1 25 knolletjes   € 1,95 
409094.2 250 knolletjes   € 7,95 
409094.3 1000 knolletjes   € 25,00 

Limoenklaver, Groene 'Fanny'

LIEFDESPLANT, MOSKLAVER 
Oxalis triangularis 
(Engels: Green Marbled Shamrock,
Love Plant)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
409095.1 25 knolletjes   € 5,95 
409095.2 250 knolletjes   € 49,50 

Limoenklaver, Groene ssp
Papilionacea

LIEFDESPLANT, MOSKLAVER 
Oxalis triangularis 
(Engels: Green Shamrock, Love
Plant)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
409096.1 25 knolletjs   € 3,95 
409096.2 250 knolletjes   € 25,00 

Limoenklaver, Paarse

LIEFDESPLANT, PURPERKLAVER 
Oxalis triangularis 
(Engels: Purple Shamrock, Love
Plant)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
409097.1 25 knolletjes   € 4,95 
409097.2 250 knolletjes   € 35,00 

Limoenklaver, Paarse 'Mijke'

LIEFDESPLANT, PURPERKLAVER 
Oxalis triangularis 
(Engels: Purple Shamrock, Love
Plant)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
409098.1 25 knolletjes   € 5,95 
409098.2 250 knolletjes   € 49,50 

Madeira Vine

Anredera cordifolia
(Engels: Madeira Vine or Mignonette
Vine)

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409099.1 5 knollen   € 3,95 
409099.2 1 plant   € 2,95 
409099.3 1 XXL knol   € 4,95 

Mashua 'Orange'

Tropaeolum tuberosum 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409100.1 3 knollen   € 4,95 
409100.2 3x3 knollen   € 12,50 

Mashua 'Purple Striped'

Tropaeolum tuberosum 

Leveringsmaanden: vanaf december
409102.1 3 grote knollen   € 7,50 
409102.2 3x3 grote knollen   € 19,95 

Mashua 'White'

Tropaeolum tuberosum 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409105.1 3 knollen   € 4,95 
409105.2 3x3 knollen   € 12,50 

Mashua 'Ken Aslett'

Tropaeolum tuberosum 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409110.1 3 knollen   € 4,95 
409110.2 3x3 knollen   € 12,50 

VANAF JANUARI LEVERBAAR TOT DE
VOORRAAD OP IS.  
Het echte Klavertje-Vier groeit uit een knolletje
dat bij zachte winters (of bij wat extra
bescherming) zelfs meerjarig is. De groene blaadjes vormen samen een
cirkelvormige purperbruine in het centrum. In zomer en herfst verschijnen
de rozerode bloempjes. Zowel de blaadjes als de bloemetjes hebben een
fijne, zure smaak: heerlijk door gerechten, salades en op een sandwich!

VRIJWEL JAARROND BESCHIKBAAR, ENKELE
PERIODES NIET. De meeste bijzondere klaver,
die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet alleen bijzonder sierlijk met
zijn frisgroene blad (meestal met lichte marmervlekken) en scherp
afstekende, lichtroze bloemetjes, maar ook heel erg lekker! Ik snoep
overal waar ik ze zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris zuur en
toch een beetje zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de bolletjes
in een potje binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een iets
beschaduwd plekje. De blaadjes “slapen” ‘s nachts en bij donker weer.
Vorstvrij overwinteren! Koppert Cress brengt het blad in de handel onder
de beschermde naam Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het
Limoenblad alleen als toekruid en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net
als rabarber is te veel zuur slecht voor de botten! (Vorstvrij overwinteren)

VRIJWEL JAARROND BESCHIKBAAR, ENKELE
PERIODES NIET. De meeste bijzondere klaver, die we kennen. Dit
Braziliaanse soort is niet alleen bijzonder sierlijk met zijn frisgroene blad
en scherp afstekende, helderwitte bloemetjes, maar ook heel erg lekker!
Ik snoep overal waar ik ze zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris
zuur en toch een beetje zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de
bolletjes in een potje binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een
iets beschaduwd plekje. De blaadjes “slapen” ‘s nachts en bij donker weer.
Vorstvrij overwinteren! Koppert Cress brengt het blad in de handel onder
de beschermde naam Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het
Limoenblad alleen als toekruid en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net
als rabarber is te veel zuur slecht voor de botten! (Vorstvrij overwinteren)

BUITEN HET BOLLETJES-SEIZOEN WORDEN
DE (EVENTUEEL OVERGEBLEVEN)
KNOLLETJES OPGEPOT. 
De meeste bijzondere klaver, die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet
alleen bijzonder sierlijk met zijn bruinvioletten blad met lichtere vlekken en
scherp afstekende, lichtroze bloemetjes, maar ook heel erg lekker! Ik
snoep overal waar ik ze zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris
zuur en toch een beetje zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de
bolletjes in een potje binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een
iets beschaduwd plekje. De blaadjes “slapen” ‘s nachts en bij donker weer.
Vorstvrij overwinteren! Koppert Cress brengt het blad in de handel onder
de beschermde naam Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het
Limoenblad alleen als toekruid en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net
als rabarber is te veel zuur slecht voor de botten!

VRIJWEL JAARROND BESCHIKBAAR, ENKELE
PERIODES NIET. De meeste bijzondere klaver,
die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet alleen bijzonder sierlijk met
zijn effen lichtvioletten blad en scherp afstekende, lichtroze bloemetjes,
maar ook heel erg lekker! Ik snoep overal waar ik ze zie van de blaadjes:
heerlijke limoensmaak, fris zuur en toch een beetje zoet. Heerlijk bij
vrijwel alle gerechten! Kweek de bolletjes in een potje binnen of in potten
of de tuin buiten, liefst op een iets beschaduwd plekje. De blaadjes
“slapen” ‘s nachts en bij donker weer. Vorstvrij overwinteren! Koppert
Cress brengt het blad in de handel onder de beschermde naam Yka
Leaves. Een logisch advies: gebruik het Limoenblad alleen als toekruid en
smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net als rabarber is te veel zuur slecht
voor de botten! (Vorstvrij overwinteren)

Dit houtige familielid van de Basella
(klimspinazie) is in de (sub)tropen een echte
bomen- of murenkiller net als bij ons de
bruidsluier. De hard groeiende, rankende plant met sappige bladeren en
volop (wrattige) luchtknolletjes bereiken een enorm gewicht! Voor ons is
de plant niet winterhard, dus wees niet bang! Zet ze in een flinke pot met
steunstokken tot een klimrekje gevormd en de plant verrast door frisse
groei en heerlijk geurende, witte bloei. 
Het blad is de basis voor een sappige spinazie, de zgn. Madeira Spinach en
de knollen moeten gebakken of gefrituurd worden, rauw hebben ze een
onaangename nasmaak. De luchtknolletjes zijn uiteraard meteen mee te
frituren! De knolletjes kunnen (gemengd met zand of cocopeat) de hele
winter vorstvrij worden bewaard en lopen het jaar erna weer ijverig uit!

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. VANAF APRIL ALS PLANT
VERKRIJGBAAR.  
Een typisch knolgewas uit het Andesgebergte
(Peru), die ook nog eens uitgroeit tot een
fantastisch sierlijk gewas! Bij ons is de plant in toenemende mate
winterhard, hoewel bij vorst knollen en blad goed beschermd moeten
worden. Culinair komt steeds meer aandacht voor dit veelzijdige gewasje:
de knollen zijn rauw te snipperen door de sla voor een pittige touch. Het
blad en de bloemen hebben een zachte tuinkerssmaak en zijn een sieraad
in elke salade. Na enige dagen onder zonlicht worden de knollen wat
minder pittig. Verder kunnen de knollen menig hutspotje of roerbakgerecht
op smaak brengen. De rankende plant heeft gelobd blad, dat verder sterk
lijkt op het blad van het familielid: de Oost-Indische Kers en de bloei is
effen oranje. Oogst de knollen laat, ze ontstaan aan het eind van het
groeiseizoen. Dit ras geeft oranjegele knollen.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. VANAF APRIL ALS PLANT
VERKRIJGBAAR.  
Een typisch knolgewas uit het Andesgebergte
(Peru), die ook nog eens uitgroeit tot een
fantastisch sierlijk gewas! Bij ons is de plant in toenemende mate
winterhard, hoewel bij vorst knollen en blad goed beschermd moeten
worden. Culinair komt steeds meer aandacht voor dit veelzijdige gewasje:
de knollen zijn rauw te snipperen door de sla voor een pittige touch. Het
blad en de bloemen hebben een zachte tuinkerssmaak en zijn een sieraad
in elke salade. Na enige dagen onder zonlicht worden de knollen wat
minder pittig. Verder kunnen de knollen menig hutspotje of roerbakgerecht
op smaak brengen. De rankende plant heeft gelobd blad, dat verder sterk
lijkt op het blad van het familielid: de Oost-Indische Kers. ‘Purple Striped’
geeft net als ‘Ken Aslett’ geeft prachtige bloei vanaf september geel met
rode trompetbloemen. Typerend voor dit ras zijn de crèmegele knolletjes
met rode of paarse streepjes onder de ogen. Oogst de knollen laat, ze
ontstaan aan het eind van het groeiseizoen.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. VANAF APRIL ALS PLANT
VERKRIJGBAAR.  
Een typisch knolgewas uit het Andesgebergte
(Peru), die ook nog eens uitgroeit tot een
fantastisch sierlijk gewas! Bij ons is de plant in toenemende mate
winterhard, hoewel bij vorst knollen en blad goed beschermd moeten
worden. Culinair komt steeds meer aandacht voor dit veelzijdige gewasje:
de knollen zijn rauw te snipperen door de sla voor een pittige touch. Het
blad en de bloemen hebben een zachte tuinkerssmaak en zijn een sieraad
in elke salade. Na enige dagen onder zonlicht worden de knollen wat
minder pittig. Verder kunnen de knollen menig hutspotje of roerbakgerecht
op smaak brengen. De rankende plant heeft gelobd blad, dat verder sterk
lijkt op het blad van het familielid: de Oost-Indische Kers en de bloei is
effen oranje. Oogst de knollen laat, ze ontstaan aan het eind van het
groeiseizoen. Dit ras geeft witte knollen met paarse streepjes.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. VANAF APRIL ALS PLANT
VERKRIJGBAAR.  
Een typisch knolgewas uit het Andesgebergte
(Peru), die ook nog eens uitgroeit tot een
fantastisch sierlijk gewas! Bij ons is de plant in toenemende mate
winterhard, hoewel bij vorst knollen en blad goed beschermd moeten
worden. Culinair komt steeds meer aandacht voor dit veelzijdige gewasje:
de knollen zijn rauw te snipperen door de sla voor een pittige touch. Het
blad en de bloemen hebben een zachte tuinkerssmaak en zijn een sieraad
in elke salade. Na enige dagen onder zonlicht worden de knollen wat
minder pittig. Verder kunnen de knollen menig hutspotje of roerbakgerecht
op smaak brengen. De rankende plant heeft gelobd blad, dat verder sterk
lijkt op het blad van het familielid: de Oost-Indische Kers. ‘Ken Aslett’ geeft
prachtige bloei vanaf september geel met rode trompetbloemen. Typerend
voor dit ras zijn de crèmegele knolletjes met rode streepjes onder de
ogen. Oogst de knollen laat, ze ontstaan aan het eind van het
groeiseizoen.
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Mashua 'Lima'

Tropaeolum tuberosum 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409115.1 3 knollen   € 4,95 
409115.2 3x3 knollen   € 12,50 

Mauka

Mirabilis expansa 

Leveringsmaanden: april t/m september
409120.1 1 plant   € 9,95 

Oca 'Abundant Mimic White' /
'Mimic White'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409150.1 5 knolletjes   € 3,50 
409150.2 25 knolletjes   € 13,50 

Oca 'Crimson & Gold'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409151.1 5 knolletjes   € 3,50 
409151.2 25 knolletjes   € 13,50 

Oca 'Adorable Red Cardinal' /
'Red Cardinal'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni

Oca 'Albino' / 'White'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni

Oca 'Bubble Gum

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni

Oca 'Amarillo'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409160.1 5 knolletjes   € 3,50 
409160.2 25 knolletjes   € 13,50 

Oca 'Fourteen'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409161.1 5 knolletjes   € 3,50 
409161.2 25 knolletjes   € 13,50 

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. VANAF APRIL ALS PLANT
VERKRIJGBAAR.  
Een typisch knolgewas uit het Andesgebergte
(Peru), die ook nog eens uitgroeit tot een
fantastisch sierlijk gewas! Bij ons is de plant in toenemende mate
winterhard, hoewel bij vorst knollen en blad goed beschermd moeten
worden. Culinair komt steeds meer aandacht voor dit veelzijdige gewasje:
de knollen zijn rauw te snipperen door de sla voor een pittige touch. Het
blad en de bloemen hebben een zachte tuinkerssmaak en zijn een sieraad
in elke salade. Na enige dagen onder zonlicht worden de knollen wat
minder pittig. Verder kunnen de knollen menig hutspotje of roerbakgerecht
op smaak brengen. De rankende plant heeft gelobd blad, dat verder sterk
lijkt op het blad van het familielid: de Oost-Indische Kers. ‘Lima’ geeft
prachtige bloei vanaf september oranjerode trompetbloemen. Typerend
voor dit ras zijn de opvallend grote, gele knolletjes met diepe gleuven en
conische vorm. Oogst de knollen laat, ze ontstaan aan het eind van het
groeiseizoen.

Vanaf 1960 is deze Zuid-Amerikaanse
knolgroente herontdekt door Julio Rea, die ze
in cultuur vond bij Indianen in zijn land Bolivia.
Later (rond 1970) ontdekte hij ze ook in
Ecuador en in Peru (1987) zijn ze ook
aangetroffen. Een bijzonder gewas dat (in tegenstelling tot aardappels)
ook groeit boven de 2700 m. Deze onovertroffen plant groei overigens in
onze Lage Landen fantastisch! De plant kan uitlopers maken tot ruim 2
meter lengte. Het overhouden is voor de kwekers nog een beetje zoeken,
maar de planten groeien gemakkelijk uit tot forse knoldragers. We hopen
ook nog eens de zaden (lichtkiemers!) te kunnen kweken. 
Zowel de knollen als het blad en de stengels zijn eetbaar! De knol zit qua
smaak tussen de aardappel en de zoete aardappel in, iets notig.
Gedurende het bewaren worden de knollen wat zoeter, leg ze voor het
rauwe eten een poosje in de zon om de samentrekkende stoffen wat af te
breken, deze verdwijnen geheel bij het koken. De stengel en het blad
hebben een zachte, aangename smaak. De planten zijn niet daglengte-
gevoelig en kunnen ook tegen zeer slechte zomers. Vermeerdering vindt
momenteel plaats door stek en knol.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Een succesvolle Belgische selectie van 2015. Deze geeft met zeer hoge
opbrengst (evenaart daarbij 'New Zealand' en 'Zoetewei') tot bijna 3 kg
per m². Het gewas vormt lange stengels en opvallend veel knollen aan de
bovengrondse stengels. De lange stolonen aan de stengels groeien
opnieuw tot in de grond en vormen daar weer volwaardige knollen:
friszuur van smaak. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de
roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en
blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! 
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Dit is een succesvolle selectie in fraaie rood
met gele kleur. Deze geeft hoge opbrengst! Het gewas vormt lange
stengels en veel knollen aan de bovengrondse stengels. De lange stolonen
aan de stengels groeien opnieuw tot in de grond en vormen daar weer
volwaardige knollen: friszuur van smaak. Ze zijn zowel rauw door salades
als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge
scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! 
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
 
Heerlijke donkerrode knolletjes, fris en iets zoet van smaak. Dit is een
mutant uit de Pink Perfection. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt,
in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en
blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! 
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Heerlijke helderwitte, vrij grote knolletjes, fris
en iets zoet van smaak. ‘Albino’ is een toevallige witte mutant uit de New
Zealand en is evenals deze één van de zachtst smakende variëteiten.
Planten maken langere uitlopers. Ze zijn zowel rauw door salades als
gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge
scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! 
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
 
Heerlijke lichtroze knolletjes, fris en iets zoet van smaak. Dit is een mutant
uit de Pink Perfection. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de
roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en
blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! 
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Heerlijke tamelijk gladde knolletjes, wit met
rode streepjes, fris en zoetzuur van smaak. Ze zijn zowel rauw door
salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten.
Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in
salades! 
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Heerlijke tamelijk gladde, bijna bolronde
knolletjes in warmgele kleur, fris en zoetzuur van smaak. Ze zijn zowel
rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te
verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en
lekker pittig in salades!  
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

Bloembollen en Knollen - Aardappels e.a. Eetbare Knollen 39/44

https://www.vreekenszaden.nl/409115-mashua-lima
https://www.vreekenszaden.nl/409115-mashua-lima
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/409120-mauka
https://www.vreekenszaden.nl/409120-mauka
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/409150-oca-abundant-mimic-white-mimic-white
https://www.vreekenszaden.nl/409150-oca-abundant-mimic-white-mimic-white
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/409151-oca-crimson-gold
https://www.vreekenszaden.nl/409151-oca-crimson-gold
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/409155-oca-adorable-red-cardinal-red-cardinal
https://www.vreekenszaden.nl/409155-oca-adorable-red-cardinal-red-cardinal
https://www.vreekenszaden.nl/409158-oca-albino-white
https://www.vreekenszaden.nl/409158-oca-albino-white
https://www.vreekenszaden.nl/409159-oca-bubble-gum
https://www.vreekenszaden.nl/409159-oca-bubble-gum
https://www.vreekenszaden.nl/409160-oca-amarillo
https://www.vreekenszaden.nl/409160-oca-amarillo
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/409161-oca-fourteen
https://www.vreekenszaden.nl/409161-oca-fourteen
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking


Oca 'New Zealand'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409162.1 5 knolletjes   € 3,50 
409162.2 25 knolletjes   € 13,50 

Oca 'Mexican Red' / 'Red
Cardinal'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
409163.1 5 knolletjes   € 3,50 
409163.2 25 knolletjes   € 13,50 

Oca 'Orange Admirable' /
'Sillustani'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409164.1 5 knolletjes   € 3,50 
409164.2 25 knolletjes   € 13,50 

Oca 'Orange Beauty'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409165.1 5 knolletjes   € 3,50 
409165.2 25 knolletjes   € 13,50 

Oca 'Pink Perfection'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409166.1 5 knolletjes   € 3,50 
409166.2 25 knolletjes   € 13,50 

Oca 'Twenty-three'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409167.1 5 knolletjes   € 3,50 
409167.2 25 knolletjes   € 13,50 

Oca 'White Wonder'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409168.1 5 knolletjes   € 3,50 
409168.2 25 knolletjes   € 13,50 

Oca 'Yellow Pink Flame'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409169.1 5 knolletjes   € 3,50 
409169.2 25 knolletjes   € 13,50 
409169.3 1 plant (5 knolletjes)   € 3,95 

Oca 'Zoetewei'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
409172.1 5 knolletjes   € 3,50 
409172.2 25 knolletjes   € 13,50 

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Heerlijke wijnrode met witte, vrij grote
knolletjes, fris en iets zoet van smaak. New Zealand is één van de zachtst
smakende variëteiten. Planten maken langere uitlopers. Ze zijn zowel rauw
door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en
eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in
salades! 
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Heerlijke diepwijnrode, vrij grote knolletjes, fris en iets zoet van smaak.
Planten maken langere uitlopers. Ze zijn zowel rauw door salades als
gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge
scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! 
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Heerlijke oranje knolletjes, fris en zoet van smaak. Dit ras geeft de zoetste
knolletjes met de meest compacte groei, de knolletjes dicht bij de plant.
Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of
gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca
zijn sierlijk en lekker pittig in salades! 
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Heerlijke helder oranje, vrij grote knolletjes,
fris en iets zoet van smaak. Planten maken langere uitlopers. Ze zijn zowel
rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te
verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en
lekker pittig in salades! 
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Heerlijke roze knolletjes, fris en zoet van
smaak. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of
gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca
zijn sierlijk en lekker pittig in salades! 
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Heerlijke, bijna bolronde knolletjes in lichtroze
kleur, fris en zoetzuur van smaak. Ze zijn zowel rauw door salades als
gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge
scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades!  
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Heerlijke helderwitte knolletjes, fris en
zoetzuur van smaak. Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de
roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en
blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in salades! 
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Heerlijke, cylindervormige knolletjes in gele
kleur met roze blos, fris en zoetzuur van smaak. Ze zijn zowel rauw door
salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten.
Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in
salades!  
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Heerlijke lichtgele, vrij grote knolletjes, fris en
iets zoet van smaak. Dit is een mutant uit New Zealand en is evenals deze,
één van de zachtst smakende variëteiten. Planten maken langere uitlopers.
Ze zijn zowel rauw door salades als gekookt, in de roerbakpan of
gefrituurd te verwerken en eten. Jonge scheutjes en blaadjes van de oca
zijn sierlijk en lekker pittig in salades! 
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.
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Oca 'Collection'

Oxalis tuberosa 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409175.1 5x5 knolletjes   € 15,00 

Ulluco 'Beet Red'

Ullucus tuberosus 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409200.1 5 knolletjes   € 3,95 
409200.2 25 knolletjes   € 17,50 
409200.3 1 plant (5 knolletjes)   € 4,95 

Ulluco 'Cusco Market'

Ullucus tuberosus 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409201.1 3 knolletjes   € 3,95 
409201.2 15 knolletjes   € 17,95 

Ulluco 'Long Yellow'

Ullucus tuberosus 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409205.1 5 knolletjes   € 3,95 
409205.2 25 knolletjes   € 17,50 
409205.3 1 plant (5 knolletjes)   € 4,95 

Ulluco 'Ravelo Lisa'

Ullucus tuberosus 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409208.1 5 knolletjes   € 3,95 
409208.2 25 knolletjes   € 17,50 
409208.3 1 plantje (5 knolletjes)   € 4,95 

Ulluco 'Tiger'

Ullucus tuberosus 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409210.1 5 knollen   € 7,95 
409210.2 25 knollen   € 35,00 

Ulluco 'Yellow'

Ullucus tuberosus 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
409220.1 5 knolletjes   € 3,95 
409220.2 25 knolletjes   € 17,50 

Ulluco 'Yellow Spotted' / 'Bk
10425.2' / 'Pata'

Ullucus tuberosus 

Leveringsmaanden: januari t/m juni
409225.1 5 knolletjes   € 5,95 
409225.2 25 knolletjes   € 25,00 

Wilde Aardappel

Thladiantha dubia 
(Engels: Goldencreeper, Manchu
tubergourd, Wild Potato, Red
Hailstone.)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
409400.1 1+1 knollen (man + vrouw)   € 3,95 
409400.2 3+1 knollen (3 vrouw)   € 6,95 
409400.3 1+1 plant (man+vrouw)   € 5,95 

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Heerlijke knolletjes in al onze beschikbare
rassen en kleuren, fris en zoet(zuur) van smaak. Ze zijn zowel rauw door
salades als gekookt, in de roerbakpan of gefrituurd te verwerken en eten.
Jonge scheutjes en blaadjes van de oca zijn sierlijk en lekker pittig in
salades! 
Bij ons misschien onbekend, maar in het Andesgebied volksvoedsel na de
aardappel, in Nieuw-Zeeland ook zeer populair. Ze groeien tot een hoogte
van 3000 m! De knolletjes zijn bij ons bolrond, met dwarsliggende
inkepingen, het klaverblad en de oranje-gele bloemen zijn heel decoratief.
De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak
(oxaalzuur). Deze verdwijnt overigens als de knollen een paar dagen in de
zon hebben gelegen, ze worden dan bloemig en zoet. De teelt in het kort:
in maart de knolletjes aan de groei brengen op een warm licht plekje, zo
mogelijk bij mooie dagen buiten zetten en vanaf half mei definitief buiten
planten. Laat in de herfst afdekken om een zo lang mogelijke afrijping te
krijgen, de knolletjes moeten vorstvrij overwinteren.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Gelukkig kennen steeds meer mensen dit
bijzondere knolletje! In Zuid Amerika is het na de aardappel het
belangrijkste knolgewas. Vooral rond het Andesgebergte (Ecuador, Peru en
Colombia) is dit knolgewasje al eeuwen populair en in cultuur bij de
Indianen. Net als de Yamboon behoudt de knol zijn knapperige textuur na
het (kort) koken. Voor bakken of frituren zijn de knolletjes ongeschikt
vanwege het hoge vochtgehalte. Het blad is eetbaar als spinazie, net als
de zoete aardappel en de basella (van deze laatste is de Ulluco familie).
De planten kruipen of klimmen met rankjes en zijn niet winterhard. Let op
slakkenvraat, teelt op verhoogde bedden of in potten lukt erg goed
vanwege de betere bodemwarmte. De oogst is laat in het najaar, enige
bescherming met bijvoorbeeld vliesdoek helpt bij de knolzetting, vooral als
september en oktober koud en guur zijn. 'Beet Red' is donkerrood en rond
tot langwerpig van vorm.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
 
Gelukkig kennen steeds meer mensen dit bijzondere knolletje! In Zuid
Amerika is het na de aardappel het belangrijkste knolgewas. Vooral rond
het Andesgebergte (Ecuador, Peru en Colombia) is dit knolgewasje al
eeuwen populair en in cultuur bij de Indianen. Net als de Yamboon
behoudt de knol zijn knapperige textuur na het (kort) koken. Voor bakken
of frituren zijn de knolletjes ongeschikt vanwege het hoge vochtgehalte.
Het blad is eetbaar als spinazie, net als de zoete aardappel en de basella
(van deze laatste is de Ulluco familie). De planten kruipen of klimmen met
rankjes en zijn niet winterhard. Let op slakkenvraat, teelt op verhoogde
bedden of in potten lukt erg goed vanwege de betere bodemwarmte. De
oogst is laat in het najaar, enige bescherming met bijvoorbeeld vliesdoek
helpt bij de knolzetting, vooral als september en oktober koud en guur
zijn. 'Cusco Market' is helder geel, vrij groot en meestal langwerpig van
vorm.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Gelukkig kennen steeds meer mensen dit
bijzondere knolletje! In Zuid Amerika is het na de aardappel het
belangrijkste knolgewas. Vooral rond het Andesgebergte (Ecuador, Peru en
Colombia) is dit knolgewasje al eeuwen populair en in cultuur bij de
Indianen. Net als de Yamboon behoudt de knol zijn knapperige textuur na
het (kort) koken. Voor bakken of frituren zijn de knolletjes ongeschikt
vanwege het hoge vochtgehalte. Het blad is eetbaar als spinazie, net als
de zoete aardappel en de basella (van deze laatste is de Ulluco familie).
De planten kruipen of klimmen met rankjes en zijn niet winterhard. Let op
slakkenvraat, teelt op verhoogde bedden of in potten lukt erg goed
vanwege de betere bodemwarmte. De oogst is laat in het najaar, enige
bescherming met bijvoorbeeld vliesdoek helpt bij de knolzetting, vooral als
september en oktober koud en guur zijn. 'Long Yellow' is lichtgeel en
slank, langwerpig van vorm.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
 
Gelukkig kennen steeds meer mensen dit bijzondere knolletje! In Zuid
Amerika is het na de aardappel het belangrijkste knolgewas. Vooral rond
het Andesgebergte (Ecuador, Peru en Colombia) is dit knolgewasje al
eeuwen populair en in cultuur bij de Indianen. Net als de Yamboon
behoudt de knol zijn knapperige textuur na het (kort) koken. Voor bakken
of frituren zijn de knolletjes ongeschikt vanwege het hoge vochtgehalte.
Het blad is eetbaar als spinazie, net als de zoete aardappel en de basella
(van deze laatste is de Ulluco familie). De planten kruipen of klimmen met
rankjes en zijn niet winterhard. Let op slakkenvraat, teelt op verhoogde
bedden of in potten lukt erg goed vanwege de betere bodemwarmte. De
oogst is laat in het najaar, enige bescherming met bijvoorbeeld vliesdoek
helpt bij de knolzetting, vooral als september en oktober koud en guur
zijn. 'Ravelo Lisa' is muntgroen, bolrond, vroeg oogstbaar en geeft een
zeer hoge opbrengst.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Gelukkig kennen steeds meer mensen dit
bijzondere knolletje! In Zuid Amerika is het na de aardappel het
belangrijkste knolgewas. Vooral rond het Andesgebergte (Ecuador, Peru en
Colombia) is dit knolgewasje al eeuwen populair en in cultuur bij de
Indianen. Net als de Yamboon behoudt de knol zijn knapperige textuur na
het (kort) koken. Voor bakken of frituren zijn de knolletjes ongeschikt
vanwege het hoge vochtgehalte. Het blad is eetbaar als spinazie, net als
de zoete aardappel en de basella (van deze laatste is de Ulluco familie).
De planten kruipen of klimmen met rankjes en zijn niet winterhard. Let op
slakkenvraat, teelt op verhoogde bedden of in potten lukt erg goed
vanwege de betere bodemwarmte. De oogst is laat in het najaar, enige
bescherming met bijvoorbeeld vliesdoek helpt bij de knolzetting, vooral als
september en oktober koud en guur zijn. 'Tiger' is geel-rood gestippeld en
rond tot iets langwerpig van vorm.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
Gelukkig kennen steeds meer mensen dit
bijzondere knolletje! In Zuid Amerika is het na de aardappel het
belangrijkste knolgewas. Vooral rond het Andesgebergte (Ecuador, Peru en
Colombia) is dit knolgewasje al eeuwen populair en in cultuur bij de
Indianen. Net als de Yamboon behoudt de knol zijn knapperige textuur na
het (kort) koken. Voor bakken of frituren zijn de knolletjes ongeschikt
vanwege het hoge vochtgehalte. Het blad is eetbaar als spinazie, net als
de zoete aardappel en de basella (van deze laatste is de Ulluco familie).
De planten kruipen of klimmen met rankjes en zijn niet winterhard. Let op
slakkenvraat, teelt op verhoogde bedden of in potten lukt erg goed
vanwege de betere bodemwarmte. De oogst is laat in het najaar, enige
bescherming met bijvoorbeeld vliesdoek helpt bij de knolzetting, vooral als
september en oktober koud en guur zijn. 'Yellow' is warmgeel en rond tot
langwerpig van vorm.

LEVERBAAR IN DE WINTER TOT DE
VOORRAAD OP IS. NA JUNI WORDEN DE
KNOLLETJES OPGEPOT EN MET EEN OPSLAG
VAN € 1,00 VERKOCHT.  
 
Gelukkig kennen steeds meer mensen dit bijzondere knolletje! In Zuid
Amerika is het na de aardappel het belangrijkste knolgewas. Vooral rond
het Andesgebergte (Ecuador, Peru en Colombia) is dit knolgewasje al
eeuwen populair en in cultuur bij de Indianen. Net als de Yamboon
behoudt de knol zijn knapperige textuur na het (kort) koken. Voor bakken
of frituren zijn de knolletjes ongeschikt vanwege het hoge vochtgehalte.
Het blad is eetbaar als spinazie, net als de zoete aardappel en de basella
(van deze laatste is de Ulluco familie). De planten kruipen of klimmen met
rankjes en zijn niet winterhard. Let op slakkenvraat, teelt op verhoogde
bedden of in potten lukt erg goed vanwege de betere bodemwarmte. De
oogst is laat in het najaar, enige bescherming met bijvoorbeeld vliesdoek
helpt bij de knolzetting, vooral als september en oktober koud en guur
zijn. 'Yellow Spotted' is lichtgeel met rode stippels, vrij groot, vroeg
oogstbaar en meestal langwerpig van vorm.

Een prachtige klimplant met opvallend veel
klokvormige heldergele bloemen, gevolgd door
licht behaarde van lichtgroen naar rood verkleurende vruchten, die goed
uitgerijpt honingzoet zijn en kunnen worden leeggezogen, omdat het
schilletje te stevig is. Voor vruchtzetting heb je mannelijke en vrouwelijke
planten nodig, beide geslachten vormen de eetbare knolletjes. Vanwege
het gevaar van woekeren is het wijs de plant in grote potten te kweken.
Het goede nieuws is dus, dat deze plant bij ons winterhard is. De knollen
zijn eetbaar en hebben een stevige, iets bittere smaak. Gekookt in melk of
in zure room levert dit een prachtige smaakervaring op! Van oorsprong
komt deze plant uit Rusland en Azië. In China wordt de knol gebruikt voor
medicinale doeleinden. Geef ze een zonnig plaatsje en goed gedraineerde
grond, veel bemesting en water geeft enorme groei! 
Wees voorzichtig met het eten van de knolletjes, eet ze nooit rauw! Het
schijnt dat vorst vóór het rooien gunstig is om het bittergehalte (en dus de
giftigheid) te doen dalen.
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Yakon 'Morado' e.a.

Polymnia sonchifolia 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
409500.1 1 broedknol   € 2,95 
409500.2 3 broedknollen   € 7,50 
409500.3 1 plant   € 4,95 

Yam, Chinese

Dioscorea opposita 
(Engels: Chinese Yam)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
409520.1 1 plant of 5 knolletjes  € 2,95 
409520.2 10 planten of 50 knolletjes   € 25,00 
409520.3 1 eenjarige knol   € 2,95 

Zoete Aardappels 'Vlaamse
Victorie Mix'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: vanaf maart
409585.1 1 knol voor vele plantjes   € 3,95 
409585.2 3 knollen   € 9,95 

Zoete Aardappels 'Vlaamse
Oranje'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: juli t/m oktober
409586.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Vlaamse
Paarse'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: juli t/m oktober
409587.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Vlaamse Witte'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: juli t/m oktober
409588.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'White Taining' /
'Witte van de Ecohoeve'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409590.1 1 plant   € 3,95 

Andesknollen met de frisse bite! Zo’n
veelzijdige knol kom je zelden tegen! 
Een greep uit de vele toepassing en en
eigenschappen: 

Plantbeschrijving: 
De plant komt van oorsprong uit het Andesgebergte en komt daar voor op
een hoogte van 900-3000m. De 1-1,5m hoge planten hebben een grove
opbouw met groot blad. Vanaf augustus-september vormen zich onder de
grond rondom de plantbasis 10-20 knollen met een totaalgewicht tot wel
10 kg per plant! De oranjegele bloei blijft in Nederland soms uit.
Zaadzetting is in de landen van oorsprong niet overdadig.  
Oogsten: 
De planten worden gerooid zodra het blad teruggaat in levenskracht. Dat
gebeurt meestal laat in de herfst door kou. De knol ziet er uit als een
Dahliaknol, waarbij de functie van het stengeldeel dus essentieel is. Er
kunnen veel zijknollen worden geoogst, enkele zijknollen met het
stengeldeel in zand of opgepot overwinteren op een vorstvrij plaats.
Tijdens de groei in de zomer kunnen stekken worden gesneden, zodat er
ook jonge planten kunnen overwinteren, zo gaat de vermeerdering veel
sneller. 
IN APRIL WORDEN ONZE BROEDKNOLLEN OPGEPOT, DUS EERST
VERKOPEN WE DE KNOLLEN, DAARNA DE PLANTEN. BESTEL ZE NIET
TEGELIJK!

Dankzij het hoge vochtgehalte (86-90%
water) is de knol heel fris en heeft rauw gegeten een “crunchy bite”.
Afhankelijk van de zomer bevat de knol zoveel zoetstof dat de smaak
van watermeloen dichtbij komt! 

1.

De knol laat zich (in dunne plakjes) frituren tot een lekkernij. 2.

(Roer)bakken, koken.... alle normale bewerkingen verdraagt de knol
zonder uit elkaar (tot pap) te vallen. 

3.

Goed nieuws voor diabetici en “weight watchers”: de knollen danken de
zoete smaak aan de aanwezigheid van oligofructose (fracto-
oligosaccharide) 

4.

Oligofructose werkt stimulerend op nuttige bacteriën in ons lichaam 5.

Medicinale werking: het blad zorgt ervoor dat het lichaam weer normaal
en effectief reageert op insuline. Deze wordt gedroogd en verpulverd op
vele sites aangeboden. 

6.

Van de knollen kan siroop worden gekookt. 7.

De echte Yam is een tropisch knolgewas, dat
opvalt door zijn enorme afmeting ondergronds,
als deze niet gerooid wordt (tot 50 kg per
knol). Normaal wordt in de tropen de plant na
10-12 maanden groei gerooid en weegt dan ongeveer 1 kg. Waarschijnlijk
kwam de Yam rond 3000 v. Chr. In cultuur in Azië en is vandaar over Afrika
verspreid. Inmiddels is het belang van Yam te vergelijken met aardappels
in onze gebieden! De knollen worden gekookt, gebakken, gefrituurd, er
wordt meel en deeg van gemaakt en uiteraard: chips! De plant houdt zich
opmerkelijk goed in ons klimaat en op goed gedraineerde plaatsen blijven
de planten met goede winterbescherming prima buiten in leven! Wel sterft
de plant bovengronds geheel af. Geniet vooral van de bijzondere groei van
deze klimplant: het eerst jaar groeit de plant tot ruim 1 meter hoog, in de
daaropvolgende jaren geeft de plant een steeds sterkere groei en kan 3-6
meter lange ranken maken. Het glanzende, hartvormige blad heeft
opvallende nerven. In de zon geplant gaan de planten na 2-3 jaar bloeien:
onopvallende, maar heerlijk geurende, groenwitte bloemetjes aan lange
trosjes (duizenden aan een plant), de intense kaneelgeur stroomt in de
zomer door de hele tuin.  
Het meest opvallend zijn wel de kleine luchtknolletjes, die over de hele
plant aan de stengels groeien en voor een ideale reservevoorraad zorgen
om de plant te vermeerderen. Een grote oogst aan luchtknolletjes geeft
een exclusief maaltje gebakken “krieltjes”. Laat ook eens een paar planten
groeien in een pot: als kamerplant of kuipplant buiten een jaarlijks genot!
De teelt vanaf broedbolletje (die we leveren) tot oogstbare knol is 3 jaar.
Dan zijn er één of meerdere knollen gevormd van 60-70cm lengte,
bovenaan vingerdik, onderaan polsdik. Zorg dus voor losse grond,
verhoogde bedden, of iets dat de wortel vrij spel geeft. Een beetje
graafwerk bij het oogsten hoort er bij. Daarna kan je het bovenste dunne
stuk van de geoogste knollen (15-20 cm) terug planten en dan na 2 jaar
alweer oogsten. Handig is dus om altijd één- en tweejarige planten in de
tuin te hebben, zodat we je jaar kan oogsten. Eigenlijk is dit nog een
verwantschap aan cassave of maniok, die op een permanent stukje tuin
geplant wordt en dan in tijden van nood wordt opgegraven. Maar net als
maniok zijn ze te lekker om daar op te wachten! Planten zijn perfect
winterhard, gewoon ter plaatse laten staan. Elk jaar verschrompelt de
oude knol en worden er verse nieuwe knollen gevormd. De jonge scheuten
komen vrij laat boven in mei en schieten dan werkelijk omhoog. Door de
voorraad uit de oude knol groeit de volwassen plant in een paar weken tijd
tot flinke hoogte. Je kan ze kweken aan bamboestokken als bonen of
langs een (warme) muur. Het is een gemakkelijke teelt, er zijn geen
ziekten of plagen bekend. De knollen kan je koel bewaren (bijvoorbeeld in
de kelder of schuur) bij de aardappels tot aan de volgende oogst, zodat je
jaarrond Yam kunt eten.

Een van onze actieve kwekers zoekt
voortdurend naar de beste rassen Zoete
Aardappels voor de vollegrond, dus buiten de
kas. Hij biedt ons eenmaal per jaar een partij knollen aan, waar je zelf
prachtige planten van kan telen. We leveren wit- oranje en paarsvlezige
rassen door elkaar, het is een verrassing wat je krijgt, maar in elk geval
gegarandeerd goed buiten te telen! 
Wat doe je nu met zo’n knol? Gewoon buiten in de grond stoppen? Nee!
De teelt is een beetje anders dan de teelt van pootaardappelen. Het is een
leuk klusje voor in huis, op een warm plekje. (Vanaf mei kan het klusje -
bij warm weer - ook direct buiten) 
Je hebt een zaaikasje met hoog deksel nodig, je kan ook elke willekeurige
bak of pot nemen, waar een knol of meerdere knollen liggend in past of
passen. In dat laatste geval is het wel wijs om een framepje te maken
waar je plastic over spant voor warmte en vochtbehoud. 
Leg de knollen (liggend) in cocopeat 809620-zaaigrond-cocopeat-briketten 
voor 2/3 onder grond. Goed licht, vochtig en warm houden, de knol zal
veel uitlopers maken. Deze kan je na 5-10 cm groei dichtbij de knol
afbreken of snijden en rechtstreeks in een potje of opgezwollen Jiffy-7
tablet steken. Elke stek zal heel gemakkelijk bewortelen. 
Er zijn ook andere methoden, bijvoorbeeld in water, kijk maar eens dit
filmpje op YouTube: www.youtube.com

Een van onze actieve kwekers zoekt
voortdurend naar de beste rassen Zoete
Aardappels voor de vollegrond, dus buiten de
kas. Hij biedt ons eenmaal per jaar een partij knollen aan, die we nu voor
je hebben opgepot. We leveren dit oranjevlezige ras dat gegarandeerd
goed buiten te telen is! 
De “startplant”, die u aanschaft kan gedurende de groei worden
vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol planten ontstaat. Bij
latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten en met stek
vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in een lichte
en niet te koude ruimte.

Een van onze actieve kwekers zoekt
voortdurend naar de beste rassen Zoete
Aardappels voor de vollegrond, dus buiten de
kas. Hij biedt ons eenmaal per jaar een partij knollen aan, die we nu voor
je hebben opgepot. We leveren dit paarsvlezige ras dat gegarandeerd
goed buiten te telen is! 
De “startplant”, die u aanschaft kan gedurende de groei worden
vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol planten ontstaat. Bij
latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten en met stek
vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in een lichte
en niet te koude ruimte.

Een van onze actieve kwekers zoekt
voortdurend naar de beste rassen Zoete
Aardappels voor de vollegrond, dus buiten de
kas. Hij biedt ons eenmaal per jaar een partij
knollen aan, die we nu voor je hebben opgepot. We leveren dit witvlezige
ras dat gegarandeerd goed buiten te telen is! 
De “startplant”, die u aanschaft kan gedurende de groei worden
vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol planten ontstaat. Bij
latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten en met stek
vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in een lichte
en niet te koude ruimte.

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT. Oorspronkelijk wordt
dit bekende knolgewas al meer dan 5000 jaar
geteeld in Zuid-Amerika, maar inmiddels is deze belangrijke
koolhydratenbron over de hele (tropische) wereld verspreid. Naast de
(gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer geliefd! In Noord-Europa
is de teelt in de zomer steeds beter te doen: plant ze op “ruggen”, die voor
de warmte bedekt worden met zwart folie of Bio Vezel Mulch. De
“startplanten”, die u aanschaft kunnen gedurende de groei worden
vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol planten ontstaat. Bij
latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten en met stek
vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in een lichte
en niet te koude ruimte. We leveren selecties, die al enige jaren in onze
omgeving geteeld zijn.  
‘White Taining’ is een witte mutant uit de ‘Taining 65' en heeft dus een
grote groeikracht en geeft in ons klimaat ook buiten veel knollen met een
witte huid en romig, lichtgeel knolvlees.
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Zoete Aardappels 'Hektor'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409598.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Radiosa'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409599.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Taining 65' /
'Tainung 65'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409600.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Beauregard'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409601.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Garnet'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409602.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Okinawan
Purple' / 'Molokai Improved'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409603.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Bonita' / 'Belle'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409604.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Georgia Jet'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409605.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Burgundy'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409606.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Murasaki'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409607.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Seppe'

Ipomoea batatas 
(Engels: Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409608.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Black Heart'

Ipomoea batatas 
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409609.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Autumn
Colors'

Ipomoea batatas 
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409610.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Blackie'

Ipomoea batatas 
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT. Oorspronkelijk wordt
dit bekende knolgewas al meer dan 5000 jaar
geteeld in Zuid-Amerika, maar inmiddels is
deze belangrijke koolhydratenbron over de hele (tropische) wereld
verspreid. Naast de (gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer
geliefd! In Noord-Europa is de teelt in de zomer steeds beter te doen:
plant ze op “ruggen”, die voor de warmte bedekt worden met zwart folie of
Bio Vezel Mulch. De “startplanten”, die u aanschaft kunnen gedurende de
groei worden vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol
planten ontstaat. Bij latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten
en met stek vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in
een lichte en niet te koude ruimte. We leveren selecties, die al enige jaren
in onze omgeving geteeld zijn.  
‘Hektor’ is een selectie uit Scandinavië voor de buitenteelt. Ze geven mooie
wit-vlezige knollen met zoete, zeer lekkere smaak. De opbrengst is erg
goed.

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT. Oorspronkelijk wordt
dit bekende knolgewas al meer dan 5000 jaar
geteeld in Zuid-Amerika, maar inmiddels is
deze belangrijke koolhydratenbron over de hele (tropische) wereld
verspreid. Naast de (gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer
geliefd! In Noord-Europa is de teelt in de zomer steeds beter te doen:
plant ze op “ruggen”, die voor de warmte bedekt worden met zwart folie of
Bio Vezel Mulch. De “startplanten”, die u aanschaft kunnen gedurende de
groei worden vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol
planten ontstaat. Bij latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten
en met stek vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in
een lichte en niet te koude ruimte. We leveren selecties, die al enige jaren
in onze omgeving geteeld zijn.  
‘Radiosa’ heeft roze-geaderd knolvlees en lila schil. De planten vormen
fraai, diep ingesneden blad. De mooie, egale knollen groeien aan de basis
van de plant, dit ras geeft ook buiten een goede oogst!

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT. Oorspronkelijk wordt
dit bekende knolgewas al meer dan 5000 jaar
geteeld in Zuid-Amerika, maar inmiddels is deze belangrijke
koolhydratenbron over de hele (tropische) wereld verspreid. Naast de
(gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer geliefd! In Noord-Europa
is de teelt in de zomer steeds beter te doen: plant ze op “ruggen”, die voor
de warmte bedekt worden met zwart folie of Bio Vezel Mulch. De
“startplanten”, die u aanschaft kunnen gedurende de groei worden
vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol planten ontstaat. Bij
latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten en met stek
vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in een lichte
en niet te koude ruimte. We leveren selecties, die al enige jaren in onze
omgeving geteeld zijn. ‘Taining 65' heeft grote groeikracht en geeft in ons
klimaat ook buiten knollen met een lichtroze huid en romig, lichtgeel
knolvlees.

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT. Oorspronkelijk wordt
dit bekende knolgewas al meer dan 5000 jaar
geteeld in Zuid-Amerika, maar inmiddels is
deze belangrijke koolhydratenbron over de hele (tropische) wereld
verspreid. Naast de (gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer
geliefd! In Noord-Europa is de teelt in de zomer steeds beter te doen:
plant ze op “ruggen”, die voor de warmte bedekt worden met zwart folie of
Bio Vezel Mulch. De “startplanten”, die u aanschaft kunnen gedurende de
groei worden vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol
planten ontstaat. Bij latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten
en met stek vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in
een lichte en niet te koude ruimte. We leveren selecties, die al enige jaren
in onze omgeving geteeld zijn. ‘Beauregard’ is roodschillig, heeft oranje
knolvlees en heeft een gezonde en krachtige groei. Hij kan in warme
zomers ook buiten een mooie oogst opleveren.

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT. Oorspronkelijk wordt
dit bekende knolgewas al meer dan 5000 jaar
geteeld in Zuid-Amerika, maar inmiddels is
deze belangrijke koolhydratenbron over de hele (tropische) wereld
verspreid. Naast de (gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer
geliefd! In Noord-Europa is de teelt in de zomer steeds beter te doen:
plant ze op “ruggen”, die voor de warmte bedekt worden met zwart folie of
Bio Vezel Mulch. De “startplanten”, die u aanschaft kunnen gedurende de
groei worden vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol
planten ontstaat. Bij latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten
en met stek vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in
een lichte en niet te koude ruimte. We leveren selecties, die al enige jaren
in onze omgeving geteeld zijn. ‘Garnet’ geeft zalmkleurige knollen met
dieporanje knolvlees. De productie van dit smakelijke ras komt het best tot
zijn recht in een (koepel)kasje of zeer beschutte plek.

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT. 
Langwerpige, donkerpaarse, slanke knollen,
het paarse knolvlees is bijzonder geliefd en bevat extra gezonde
bestanddelen. Dit ras is niet geschikt voor buitenteelt, dus een plastic
tunnel of kasje zal uitkomst bieden. Paarse rassen voor de buitenteelt in
ons klimaat bestaan helaas nog niet, we werken er aan...

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT.  
Dit ras valt op door de goede opbrengst van
witte knollen met een vaste structuur. De
knollen bereiken gemakkelijk een gewicht van 500-600 g.

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT. Oorspronkelijk wordt
dit bekende knolgewas al meer dan 5000 jaar
geteeld in Zuid-Amerika, maar inmiddels is
deze belangrijke koolhydratenbron over de hele (tropische) wereld
verspreid. Naast de (gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer
geliefd! In Noord-Europa is de teelt in de zomer steeds beter te doen:
plant ze op “ruggen”, die voor de warmte bedekt worden met zwart folie of
Bio Vezel Mulch. De “startplanten”, die u aanschaft kunnen gedurende de
groei worden vermeerderd met stekken, zodat er snel een bedje vol
planten ontstaat. Bij latere aanschaf de plante(en) in grote pot(ten) zetten
en met stek vermeerderen voor volgend jaar. De plant blijft binnen over in
een lichte en niet te koude ruimte. We leveren selecties, die al enige jaren
in onze omgeving geteeld zijn. ‘Georgia Jet’ geeft roze knollen met
dieporanje knolvlees. Dit ras geeft de beste resultaten in de kas of
broeibak.

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT.  
Dit ras geeft zijn knollen iets verder van de
plant. Het resultaat: knollen met fel oranje
vruchtvlees en een goede smaak. De oogst is redelijk: kleinere knollen van
250-500 g.

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT.  
Een stevige groeier met lange uitlopers, de
opbrengst is redelijk van prachtige,
crèmekleurige knollen met een heerlijke smaak. Dit ras is niet geschikt
voor buitenteelt, dus een plastic tunnel of kasje zal uitkomst bieden.

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT.  
We hebben dit ras genoemd naar de kweker
waarvan de plant afkomstig is, dit is de
voorlopige naam dus... Opvallend is de goede smaak, het oranje knolvlees
met knollen tot 1 kg. De hoge opbrengst ontstaat het beste onder
beschutting maar dit ras kan ook perfect buiten, verwacht dan een
opbrengst, dat afhangt van de weersomstandigheden in augustus en
september.

LEVERBAAR VANAF EIND MEI ALS PLANT,
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.  
Op veler verzoek hebben we een aantal
sierlijke zoete aardappels in ons sortiment. 
Heel goed te combineren met eenjarige bloemen in potten of bakken,
maar ook prachtig in de siertuin. Evenals de productierassen zijn deze
sierlijke variëteiten eetbaar: het blad als spinazie en de (betrekkelijk
kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een lange zomer laten de planten
door de bloei hun ware gezicht zien: de trechtervormige bloemen, zoals
we die van de klimplant Ipomoea al lang kennen!  
‘Black Heart’ geeft hartvormig, dieppurper blad met roze bloemen.

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT.  
Op veler verzoek hebben we een aantal
sierlijke zoete aardappels in ons sortiment. Heel goed te combineren met
eenjarige bloemen in potten of bakken, maar ook prachtig in de siertuin.
Evenals de productierassen zijn deze sierlijke variëteiten eetbaar: het blad
als spinazie en de (betrekkelijk kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een
lange zomer laten de planten door de bloei hun ware gezicht zien: de
trechtervormige bloemen, zoals we die van de klimplant Ipomoea al lang
kennen!  
‘Autumn Colors’ toont mooi diepingesneden blad in dieppurperen tint, die
in de herfst bronzig opvlamt.

LEVERBAAR VANAF EIND MEI ALS PLANT,
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.  
Op veler verzoek hebben we een aantal
sierlijke zoete aardappels in ons sortiment.
Heel goed te combineren met eenjarige bloemen in potten of bakken,
maar ook prachtig in de siertuin. Evenals de productierassen zijn deze
sierlijke variëteiten eetbaar: het blad als spinazie en de (betrekkelijk
kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een lange zomer laten de planten
door de bloei hun ware gezicht zien: de trechtervormige bloemen, zoals
we die van de klimplant Ipomoea al lang kennen! 
‘Blackie’ geeft slank, dieppurper blad met roze bloemen.
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Zoete Aardappels 'Bronze'

Ipomoea batatas 
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409612.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Margarita' /
'Yellow Compact'

Ipomoea batatas 
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409613.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Red'

Ipomoea batatas 
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409614.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Variegata'

Ipomoea batatas 
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409615.1 1 plant   € 3,95 

Zoete Aardappels 'Yellow'

Ipomoea batatas 
(Engels: Ornamental Sweet Potato)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409616.1 1 plant   € 3,95 

Zonnewortel

Helianthus strumosus 
(Engels: Paleleaf Woodland
Sunflower)

Leveringsmaanden: mei t/m september
409620.1 1 plant   € 2,95 

Zonnewortel 'Aurora Rubin'

Helianthus strumosus 
(Engels: Paleleaf Woodland
Sunflower)

Leveringsmaanden: januari t/m mei
409623.1 5 knollen   € 3,95 
409623.2 10 knollen   € 6,95 

Zonnewortel 'Beneficence'

Helianthus strumosus 
(Engels: Paleleaf Woodland
Sunflower)

Leveringsmaanden: december t/m mei
409625.1 5 knollen   € 3,95 
409625.2 10 knollen   € 5,95 

Zonnewortel 'Chinese'

Helianthus strumosus 
(Engels: Paleleaf Woodland
Sunflower)

Leveringsmaanden: januari t/m mei
409627.1 5 knollen   € 3,95 
409627.2 10 knollen   € 6,95 

Zonnewortel 'Herman'

Helianthus strumosus 
(Engels: Paleleaf Woodland
Sunflower)

Leveringsmaanden: januari t/m mei
409630.1 5 knollen   € 3,95 
409630.2 10 knollen   € 6,95 

Zonnewortel 'Lusthof'

Helianthus strumosus 
(Engels: Paleleaf Woodland
Sunflower)

Leveringsmaanden: januari t/m april
409635.1 5 knollen   € 2,95 
409635.2 2x5 knollen   € 4,95 

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT.  
Op veler verzoek hebben we een aantal
sierlijke zoete aardappels in ons sortiment.
Heel goed te combineren met eenjarige bloemen in potten of bakken,
maar ook prachtig in de siertuin. Evenals de productierassen zijn deze
sierlijke variëteiten eetbaar: het blad als spinazie en de (betrekkelijk
kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een lange zomer laten de planten
door de bloei hun ware gezicht zien: de trechtervormige bloemen, zoals
we die van de klimplant Ipomoea al lang kennen!  
‘Bronze’ geeft diepingesneden blad in warme bronskoperen tinten.

LEVERBAAR VANAF EIND MEI ALS PLANT,
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.  
Op veler verzoek hebben we een aantal
sierlijke zoete aardappels in ons sortiment. Heel goed te combineren met
eenjarige bloemen in potten of bakken, maar ook prachtig in de siertuin.
Evenals de productierassen zijn deze sierlijke variëteiten eetbaar: het blad
als spinazie en de (betrekkelijk kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een
lange zomer laten de planten door de bloei hun ware gezicht zien: de
trechtervormige bloemen, zoals we die van de klimplant Ipomoea al lang
kennen! 
‘Margarita’ geeft fris geel-groen blad.

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT.  
Op veler verzoek hebben we een aantal
sierlijke zoete aardappels in ons sortiment.
Heel goed te combineren met eenjarige bloemen in potten of bakken,
maar ook prachtig in de siertuin. Evenals de productierassen zijn deze
sierlijke variëteiten eetbaar: het blad als spinazie en de (betrekkelijk
kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een lange zomer laten de planten
door de bloei hun ware gezicht zien: de trechtervormige bloemen, zoals
we die van de klimplant Ipomoea al lang kennen!  
De bladeren van ‘Red’ zijn diepingesneden en verkleuren van purper naar
bruinrood.

LEVERBAAR VANAF EIND MEI ALS PLANT,
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.  
Op veler verzoek hebben we een aantal
sierlijke zoete aardappels in ons sortiment.
Heel goed te combineren met eenjarige bloemen in potten of bakken,
maar ook prachtig in de siertuin. Evenals de productierassen zijn deze
sierlijke variëteiten eetbaar: het blad als spinazie en de (betrekkelijk
kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een lange zomer laten de planten
door de bloei hun ware gezicht zien: de trechtervormige bloemen, zoals
we die van de klimplant Ipomoea al lang kennen! 
‘Variegata’ geeft vrolijk 3-kleurig blad in roze, groen en zilverwit.

LEVERBAAR VANAF MEI ALS PLANT, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT.  
Op veler verzoek hebben we een aantal
sierlijke zoete aardappels in ons sortiment.
Heel goed te combineren met eenjarige bloemen in potten of bakken,
maar ook prachtig in de siertuin. Evenals de productierassen zijn deze
sierlijke variëteiten eetbaar: het blad als spinazie en de (betrekkelijk
kleine) knollen als zoete aardappel. Bij een lange zomer laten de planten
door de bloei hun ware gezicht zien: de trechtervormige bloemen, zoals
we die van de klimplant Ipomoea al lang kennen!  
‘Yellow’ vormt fraaie, pijlvormige bladeren in een lichtgroene tot groengele
kleur.

LEVERBAAR ALS PLANT VANAF APRIL-MEI TOT
DE VOORRAAD OP IS.  
De Zonnewortel is een broertje van de
Aardpeer (Topinamboer) en wordt in Europa (vooral door hobbyisten)
gekweekt vanaf ongeveer 1850. Hij is afkomstig uit Noord-Amerika en de
Indianen kenden natuurlijk al eeuwen zijn heerlijke knolletjes, die lijken op
kleine dunne aardappels, maar met een puntig uiteinde, zoals de yam. Je
kan ze rauw eten, geraspt met vinaigrette, of bereiden zoals aardappelen.
Alle recepten van de Aardperen zijn op de Zonnewortel van toepassing.
Verschil met de bekendere Aardperen zijn de slankere, gladdere knollen en
de gegarandeerde bloei! Laat de knollen gewoon ‘s winters in de grond
zitten of kuil ze op in vochtig zand, naar directe behoefte rooien. Let op:
evenals de aardpeer is dit een plant, die zich gemakkelijk verplaatst door
de tuin, geef ze een beperkte ruimte d.m.v. worteldoek of rooi (uiterlijk) in
het voorjaar nauwkeurig.

LEVERBAAR VAN DECEMBER-APRIL, DAARNA
ALS PLANT (ZIE 409620).  
Dit ras geeft grote, roodgetinte knollen. De
Zonnewortel is een broertje van de Aardpeer (Topinamboer) en wordt in
Europa (vooral door hobbyisten) gekweekt vanaf ongeveer 1850. Hij is
afkomstig uit Noord-Amerika en de Indianen kenden natuurlijk al eeuwen
zijn heerlijke knolletjes, die lijken op kleine dunne aardappels, maar met
een puntig uiteinde, zoals de yam. Je kan ze rauw eten, geraspt met
vinaigrette, of bereiden zoals aardappelen. Alle recepten van de Aardperen
zijn op de Zonnewortel van toepassing. Verschil met de bekendere
Aardperen zijn de slankere, gladdere knollen en de gegarandeerde bloei!
Laat de knollen gewoon ‘s winters in de grond zitten of kuil ze op in
vochtig zand, naar directe behoefte rooien. Let op: evenals de aardpeer is
dit een plant, die zich gemakkelijk verplaatst door de tuin, geef ze een
beperkte ruimte d.m.v. worteldoek of rooi (uiterlijk) in het voorjaar
nauwkeurig.

LEVERBAAR VAN DECEMBER-APRIL, DAARNA
ALS PLANT (ZIE 409620). De Zonnewortel is
een broertje van de Aardpeer (Topinamboer)
en wordt in Europa (vooral door hobbyisten) gekweekt vanaf ongeveer
1850. Hij is afkomstig uit Noord-Amerika en de Indianen kenden natuurlijk
al eeuwen zijn heerlijke knolletjes, die lijken op kleine dunne aardappels,
maar met een puntig uiteinde, zoals de yam. Je kan ze rauw eten, geraspt
met vinaigrette, of bereiden zoals aardappelen. Alle recepten van de
Aardperen zijn op de Zonnewortel van toepassing. Verschil met de
bekendere Aardperen zijn de slankere, gladdere knollen en de
gegarandeerde bloei! Laat de knollen gewoon ‘s winters in de grond zitten
of kuil ze op in vochtig zand, naar directe behoefte rooien. Let op: evenals
de aardpeer is dit een plant, die zich gemakkelijk verplaatst door de tuin,
geef ze een beperkte ruimte d.m.v. worteldoek of rooi (uiterlijk) in het
voorjaar nauwkeurig.

LEVERBAAR VAN DECEMBER-APRIL, DAARNA
ALS PLANT (ZIE 409620). De Zonnewortel is
een broertje van de Aardpeer (Topinamboer)
en wordt in Europa (vooral door hobbyisten) gekweekt vanaf ongeveer
1850. Hij is afkomstig uit Noord-Amerika en de Indianen kenden natuurlijk
al eeuwen zijn heerlijke knolletjes, die lijken op kleine dunne aardappels,
maar met een puntig uiteinde, zoals de yam. Je kan ze rauw eten, geraspt
met vinaigrette, of bereiden zoals aardappelen. Alle recepten van de
Aardperen zijn op de Zonnewortel van toepassing. Verschil met de
bekendere Aardperen zijn de slankere, gladdere knollen en de
gegarandeerde bloei! Laat de knollen gewoon ‘s winters in de grond zitten
of kuil ze op in vochtig zand, naar directe behoefte rooien. Let op: evenals
de aardpeer is dit een plant, die zich gemakkelijk verplaatst door de tuin,
geef ze een beperkte ruimte d.m.v. worteldoek of rooi (uiterlijk) in het
voorjaar nauwkeurig.

LEVERBAAR VAN DECEMBER-APRIL, DAARNA
ALS PLANT (ZIE 409620). De Zonnewortel is
een broertje van de Aardpeer (Topinamboer)
en wordt in Europa (vooral door hobbyisten) gekweekt vanaf ongeveer
1850. Hij is afkomstig uit Noord-Amerika en de Indianen kenden natuurlijk
al eeuwen zijn heerlijke knolletjes, die lijken op kleine dunne aardappels,
maar met een puntig uiteinde, zoals de yam. Je kan ze rauw eten, geraspt
met vinaigrette, of bereiden zoals aardappelen. Alle recepten van de
Aardperen zijn op de Zonnewortel van toepassing. Verschil met de
bekendere Aardperen zijn de slankere, gladdere knollen en de
gegarandeerde bloei! Laat de knollen gewoon ‘s winters in de grond zitten
of kuil ze op in vochtig zand, naar directe behoefte rooien. Let op: evenals
de aardpeer is dit een plant, die zich gemakkelijk verplaatst door de tuin,
geef ze een beperkte ruimte d.m.v. worteldoek of rooi (uiterlijk) in het
voorjaar nauwkeurig.

LEVERBAAR VAN JANUARI-APRIL, DAARNA
ALS PLANT (ZIE 409620). De Zonnewortel is
een broertje van de Aardpeer (Topinamboer)
en wordt in Europa (vooral door hobbyisten) gekweekt vanaf ongeveer
1850. Hij is afkomstig uit Noord-Amerika en de Indianen kenden natuurlijk
al eeuwen zijn heerlijke knolletjes, die lijken op kleine dunne aardappels,
maar met een puntig uiteinde, zoals de yam. Je kan ze rauw eten, geraspt
met vinaigrette, of bereiden zoals aardappelen. Alle recepten van de
Aardperen zijn op de Zonnewortel van toepassing. Verschil met de
bekendere Aardperen zijn de slankere, gladdere knollen en de
gegarandeerde bloei! Laat de knollen gewoon ‘s winters in de grond zitten
of kuil ze op in vochtig zand, naar directe behoefte rooien. Let op: evenals
de aardpeer is dit een plant, die zich gemakkelijk verplaatst door de tuin,
geef ze een beperkte ruimte d.m.v. worteldoek of rooi (uiterlijk) in het
voorjaar nauwkeurig.
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