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In dit hoofdstuk staan de planten, die wij in ons sortiment hebben. De
aardbeien vertegenwoordigen een historisch en modern sortiment.
Sommige soorten zijn schaars en de vraag is groot. Er kan dus wel eens een
lange wachttijd zijn… We verpakken de planten met zorg om ze te kunnen
verzenden. Dit is een tijdrovende klus, waar we in de toekomst een bijdrage
voor gaan vragen (met ingang van de nieuwe site). Uiteraard zijn de
planten (na reservering) bij ons af te halen, dan vervalt de bijdrage.
372 artikelen
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Grote Bosaardbei '1864'

Zweedse Muskaataardbei
'Askungen'

Fragaria moschata
(Engels: Musk Strawberry, Hautbois
Strawberry)
MOMENTEEL NIET LEVERBAAR! Voordat er
grotere aardbeien (in de 17e en 18e eeuw) uit
Noord-Amerika kwamen werd deze aardbei
volop in Europa geteeld. De violetrode vruchten hebben licht vruchtvlees
met een heerlijke, muskusachtige geur en een prettig aromatische smaak
en ruim voldoende zoet: een smaakaanrader dus! Geef ze vochtige,
voedselrijke grond. '1864' is voor zijn soort vrij klein, maar extra fijn van
smaak!

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830080.1 1 plant 

€ 1,95

830080.2 5 planten 

€ 8,50

830080.3 10 planten 

€ 15,00

Fragaria moschata

Fragaria moschata
(Engels: Musk Strawberry, Hautbois
Strawberry)
2x PER JAAR BEPERKT BESCHIKBAAR.
Voordat er grotere aardbeien (in de 17e en
18e eeuw) uit Noord-Amerika kwamen werd deze aardbei volop in Zweden
geteeld. Net als alle rassen van de Muskaataardbeien is dit een
smaakwondertje! De bloemen behoeven geen krijsbestuiving, de
donkerrode vruchten die eruit ontstaan zijn werkelijk kostelijk.

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
830140.1 1 plant 

€ 1,95

Aardbeien 'Baihonoge'
Fragaria

De rankende planten geven (het liefst op een
halfschaduwplekje) een redelijke oogst van
crèmekleurige, kleine vruchtjes. Prettig 'wild'
aroma, veilig voor vogels! (tnw)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830100.1 1 plant 

€ 1,95

830100.2 5 planten 

€ 8,50

830100.3 10 planten 

€ 15,00

Vroege Aardbei 'Amelishof'
Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. Heerlijke, volzoete en
aromatische aardbeien. De planten stonden bij
de aanvang van de activiteiten van tuinderij
Amelishof (Amelisweerd, Utrecht) al op de tuin
en de smaak verrasten de huidige tuinders! Voorlopig hebben we ze naar
de vindplaats genoemd.. (bnkk)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
€ 1,95

Middenvroege Aardbei 'Anthonie'
Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. We vonden deze heerlijke
aardbei in een oude tuin, waar dit ras al vanaf
ongeveer 1950 geteeld wordt. Opvallend is de
zeer goede smaak (aromatisch met een
zoetzure beleving) en de mooie kleur. De vruchten zijn middelgroot en
opvallend stevig, ze kunnen wel enkele dagen op een bord bewaard
worden. Mijn kweker heeft me vereerd door het ras (voorlopig) naar mij te
noemen…! (bnkk)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
€ 1,95

Leveringsmaanden: augustus t/m september
830160.1 1 plant 

€ 1,95

Doordragende Aardbei 'Belle
Bourbonnaise'
Fragaria x ananassa
MOMENTEEL NIET LEVERBAAR. Rijkdragend
ras uit het hart van Frankrijk, de smaak is zeer
goed (parfumée et sucrée). De vruchtjes zijn
niet zo groot (gemiddeld 11 g) en vast van
structuur, misschien dankt dit doordragende rasje hier wel zijn extra aroma
en zeer goede ziekteresistentie aan…?

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830170.1 1 plant 

€ 1,95

Poolaardbei 'Buissant des
Amories'
Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. Een middenlaat rijpende
aardbei van gemiddelde grootte, groeit
meestal in trossen van 10 vruchtjes. Zeer sterk
in het overwinteren, dit ras vonden we in Noord-Zweden en groeit daar al
eeuwen lang (volgens zeggen). De smaak is fris, richting appel, zoetzuur
en heeft een stevige structuur. (bnkk)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
830200.1 1 plant 

1x PER JAAR ZEER BEPERKT BESCHIKBAAR,
WE WERKEN AAN DE OPBOUW VAN
VOORRAAD. Al sinds 1766 (sommige bronnen
spreken over 1802) vinden we deze selectie
van de muskusaardbei (grote bosaardbei) bij
kwekers in Frankrijk. Het heerlijke aroma komt vrij als de vruchten volledig
rijp zijn: ze zijn dan wit met rood, wat roze tot eindresultaat heeft. De
vruchten zijn niet alleen geschikt voor verse consumptie, maar ook voor
desserts, de lekkerste aardbeiencake en als origineel gekleurde vruchtjes
in bowl. Veel muskusaardbeien zijn aangewezen op kruisbestuiving, dit ras
draagt echter ook volop vruchten in zijn eentje... ze zijn echter zo lekker,
dat een veldje met deze historische aardbei niet te versmaden is! Deze
prachtige Franse beschrijving vonden we: "Son fruit est d’une couleur
rouge violacé ou lie de vin ; chair très pleine, juteuse, beurée et fondante,
blanche ou légèrement jaune, à saveur très prononcée rappelant un peu
celle de la framboise ou plutôt du cassis".

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel
uit zeldzame oude rassen, die slechts
mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn
dat de wachttijd lang is. In juli wordt jaarlijks
een nieuwe teelt door onze kweker opgepot, welke in augustus-september
wordt geleverd. In april-mei kunnen we een deel van dit sortiment
aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten voor eventuele
naleveringen?

Fragaria vesca

830130.1 1 plant 

Roze Aardbei 'Capron Royal'

meer info volgt.

Wit Alpen- of Bosaardbeitje
'Alba'/'alpine Jaune' / 'Snovit'

830120.1 1 plant 

1/30

€ 1,95

830210.1 1 plant 

€ 1,95

830210.2 5 planten 

€ 8,50

830210.3 10 planten 

€ 15,00

Franse Vroege aardbei 'Cireine'
Fragaria x ananassa
MOMENTEEL NIET LEVERBAAR. (1996) Dit
moderne ras wordt op grote schaal in Frankrijk
geteeld en voldoet aan de "moderne" eisen:
goede smaak, zeer goed na transport, goede
bewaarbaarheid, een behoorlijke oogst en zeer
mooie vruchten. Teelt op ruggen geeft de beste winterbestendigheid
(bescherming tegen te natte voeten…)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830220.1 1 plant 

€ 1,95

Reuzenaardbei 'Colossus'
Fragaria x ananassa
LEVERBAAR VANAF HALF SEPTEMBER TOT DE
VOORRAAD OP IS.
Deze aardbei doet zijn naam eer aan:
kolossaal grote vruchten van 40 gram en
zwaarder! De teelt in de kas of in
aardbeienbakken 846190 lukt het beste. Rijp geplukt is de smaak
bijzonder zoet en sappig!

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: vanaf september
830230.1 1 plant 

€ 2,95
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Vroege aardbei 'Darselect'

Middenvroege Aardbei 'Elianny'

Fragaria x ananassa

Fragaria x ananassa

Fragaria x ananassa

MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. Darselect is een vrij nieuw,
vroeg rijpend Frans ras, goed bestand tegen
warme omstandigheden en goed forceerbaar.
Dit maakt het ras ook heel geschikt voor de
teelt onder tunnels en wandelkappen. Ze geven grote, goed smakende
vruchten (lekker zoet), ook onder warme omstandigheden. Af en toe
groeien er kolossale vruchten, zie foto! De groei van de planten is robuust,
ze groeien ook goed op 'oude' percelen die al veel met aardbeien zijn
beteeld.
We vonden op internet de volgende smaakvergelijkende proef: Darselect is
in ieder geval beter van smaak dan Elsanta. De donkerrode vruchten zijn
groter, maar kleiner in aantal. Darselect is een vroeg ras. Of Darselect kon
tippen aan de smaak van Korona, bleef ook aan het eind van de avond
nog een discussiepunt. Het toedienen van Vinasse als kaliumbemesting in
het voorjaar zou de smaak in ieder geval heel wat verbeteren. En zeker
goed rijp laten worden aan de plant. (dvv)

MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. (1998) Middenvroeg, gekweekt
door Albert Konings, Gebr. Vissers. Vrij grote
aardbeien, zeer ziektebestendig en erg lekker:
friszuur met ruim voldoende zoetje. De ideale
vorm, houdbaarheid en smaak! (dvv)

MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. (2006) (Everglade x J92D12)
Kweker Peter Vinson. Een moderne doordrager
met een hoge productie, die goed doordraagt
tijdens grillige weerswisselingen, van koud en
nat tot zeer warme periodes in de zomer. De vruchten zijn fraai gevormd
en stevig, net zo breed als lang en de smaak: een mooie balans tussen
zoet en zuur met vrij stevige textuur en fijn aroma. De planten dragen de
vruchten net boven het blad. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830235.1 1 plant 

€ 1,95

830235.2 5 planten 

€ 8,50

830235.3 10 planten 

€ 15,00

Franse Vroege aardbei 'Delecta'
Fragaria x ananassa
MOMENTEEL NIET LEVERBAAR. Een van de
vroegste soorten, de groeikracht valt in het
voorjaar meteen op: een gezonde bladgroei
resulteert in een vroege vruchtzetting van vrij
grote vruchten met een goede geur en smaak.
Onder een tunneltje of kasje is de oogst al begin april! Ziektebestendig.

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830240.1 1 plant 

€ 1,95

Vroege aardbei 'Deutsch Evern'
Fragaria x ananassa
Een ras, dat sinds 1902 tot net na 1960 de
standaard was in Duitsland, geïntroduceerd
door Plantage Deutsch Evern en een
nakomeling van ‘Laxton’s Noble’ en ‘Sieger’. De
middengrote vruchten zijn vroeg rijpend,
onregelmatig van vorm en heerlijk aromatisch. Het vruchtvlees is licht van
kleur. Verplant ze regelmatig om de vruchten op goede grootte te houden.
(bnkk)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
830244.1 1 plant 

€ 1,95

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 1,95

830270.2 5 planten 

€ 8,50

Leveringsmaanden: april t/m september

830270.3 10 planten 

€ 15,00

830285.1 1 plant 

Middentijdse aardbei 'Elsanta'

Fragaria x ananassa

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830273.1 1 plant 

€ 1,95

830273.2 5 planten 

€ 8,50

830273.3 10 planten 

€ 15,00

€ 1,95

€ 8,50

830285.3 10 planten 

€ 15,00

Middentijdse Aardbei 'Figaro'
Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. (2001) Licentieras van Fresh
Forward, gekweekt door Bert Meulenbroek. Dit
middentijds oogstbare ras geeft in juni-juli de
oogst. Een stevige, hardgroeiende plant, die in
warmer weer goed doordraagt met grote vruchten, maar ook heel goed
vervroegd kan worden onder glas, bijvoorbeeld d.m.v. teelt in potten.
Opvallend zijn de stevige vruchten, ideaal voor de kweker dus. Dit ras
wordt ook in zuidelijke landen aangeplant, zoals Portugal. De oranjerode
vruchten hebben een goede smaak, daar gaat het uiteindelijk om
nietwaar? (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
Vroege aardbei 'Elvira'

830290.1 1 plant 

Fragaria x ananassa

830290.2 5 planten 

€ 8,50

Deze professionele variëteit is vroeg en kan
nog meer vervroegd worden onder (koud)
glas. Erg geliefd vanwege de hoge opbrengst,
de prachtige (bruin)rode kleur, de stevige
vruchten en de goede smaak (met matig sterk
aroma). Teel ze op ruggen, dat houdt de wortels langer gezond. (dvv)

830290.3 10 planten 

€ 15,00

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

LEVERBAAR VANAF HALF SEPTEMBER TOT DE
VOORRAAD OP IS.
Een slimme naam voor deze
Frambozenaardbei... De vruchtjes zijn vrij klein
en stevig en hebben door de diepliggende
pitjes een bobbelige structuur. Gek genoeg levert dit naast het uiterlijk van
een framboos ook onmiskenbaar lichte frambozensmaak op! De zachte
smaak is uniek en nodigt tot doorsmullen… geniet er extra van want de
oogst is niet zo groot! Omdat dit ras heel weinig tot geen meeldraden
heeft dient er altijd een ander ras in de buurt te staan om een goede
bevruchting te krijgen.
De naam brengt andere verkopers op internet (die niet gehinderd worden
door enige plantenkennis) tot de beschrijving dat het om een kruising
tussen aardbeien en frambozen gaat. Dit is echter botanisch niet mogelijk
hoewel ze beide tot de Rozenfamilie behoren.

Leveringsmaanden: april t/m september
830275.1 1 plant 

€ 1,95

830275.2 5 planten 

€ 8,50

830275.3 10 planten 

€ 15,00

Middenlate Doordragende
Aardbei 'Eves Delight' / 'Eve's
Delight'

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september

Leveringsmaanden: augustus t/m september

€ 1,95

830285.2 5 planten 
Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP LEVERBAAR!
Deze populaire variëteit wordt professioneel
heel veel geteeld vanwege de zeer hoge
productie, de stevige vruchten (lang houdbaar)
en opgaande groei. Teelt in potten is ook heel
succesvol. De vruchten zijn sappig met een goed aroma, hoewel dit ras
veel in de supermarkt wordt aangeboden is de smaak niet te evenaren als
je ze binnen enkele uren na het oogsten al eet! (dvv)

MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. (2004) Een bijzonder lekkere
aardbei met grote en stevige vruchten. De
oogsttijd begint middentijds en gaat door tot laat, waardoor je het een
late doordrager noemt. Deze lieveling onder aardbeiproevers kan het beste
onder bescherming worden geteeld, veel regen doet de plant geen goed.
(dvv)

We weten niet zoveel over de oorsprong van
dit ras… Zeker is in elk geval het frisse
appelaroma die zowel in geur als smaak
herkenbaar zijn. (bnkk)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

830270.1 1 plant 

Fragaria x ananassa

Appeltjes-Aardbei 'Doctor
Morière' / 'Docteur Morène' ?

830250.1 1 plant 

Doordragende Aardbei 'Evie 2'

830280.1 1 plant 

€ 1,95

830280.2 5 planten 

€ 8,50

830280.3 10 planten 

€ 15,00

€ 1,95

Frambozenaardbei 'Framberry'
Fragaria x ananassa

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: vanaf september
830295.1 1 plant 

€ 2,50

830295.2 3 planten 

€ 5,95

Planten en Schimmels - Eetbare planten
(Late) Frambozenaardbei 'Frau
Mieze Schindler'

Vroege Aardbei 'Gorella'

Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. (1919) Iets vroeger dan Tago,
maar later dan menig andere aardbei geeft dit
mooie oude ras zijn middengrote, dieprode
vruchten. De vruchtjes zijn vrij klein en stevig en hebben door de
diepliggende pitjes een bobbelige structuur. Gek genoeg levert dit naast
het uiterlijk van een framboos ook onmiskenbaar lichte frambozensmaak
op! De zachte smaak is uniek en nodigt tot doorsmullen… geniet er extra
van want de oogst is niet zo groot! Omdat dit ras heel weinig tot geen
meeldraden heeft dient er altijd een ander ras in de buurt te staan om een
goede bevruchting te krijgen. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830300.1 1 plant 

3/30

€ 1,95

Middenlate Aardbei 'Jive'

Fragaria x ananassa

Fragaria x ananassa

MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. (1955) Nederlands vroeg ras
met redelijk recente papieren! Opvallend zijn
de zeer grote vruchten (15-20g). De planten
zijn behoorlijk ziekteresistent, groeien krachtig
en zijn productief. De vruchten zijn stevig, sappig, kruidig, iets aromatisch
en zachtzuur, lichtrode inwendige kleur. (bnkk)

MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. (2012) Een goede selectie van
Fresh Forward, geselecteerd door Bert
Meulenbroek. Dit ras is ideaal voor de late teelt
op zandige bodems. Jive vormt een vrij
compact, donkergroen gewas met voldoende lange bloemtakken. Late
rassen maken pas laat uitlopers. De vruchten zijn goed zichtbaar wat de
oogstbaarheid vergemakkelijkt. Warmte deert de plant niet, mits
voldoende water aanwezig is. De eerste vruchten van Jive zijn groot en
langwerpig kegelvormig. Soms zijn ze wat afgeplat. De daaropvolgende
vruchten zijn uniform van maat en behouden hun conische vorm, ze
hebben een mooie rode kleur en goede glans. De smaak is goed en wordt
er bij warmer weer alleen maar beter op. Voor de professionele teler zijn
de goede houdbaarheid en bestendigheid tegen transport een duidelijke
pré. De productie is groot: 30% meer dan bij de meeste moderne rassen.
Jive is niet erg gevoelig voor witziekte (meeldauw). (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
830340.1 1 plant 

€ 1,95

Zwarte Aardbei 'Hansa' =
'Cherryberry®' / 'Schwarzer
Ananas'

830300.2 5 planten 

€ 8,50

Fragaria x ananassa

830300.3 10 planten 

€ 15,00

(1905) Een bijzondere, historische aarbei! De
stevige vruchten rijpen vrij laat en zijn donkertot bruinrood van kleur, inwendig ook zeer
dieprood. Zelfs het sap is prachtig bloedrood gekleurd. De smaak is
tamelijk zoet. (dvv)

Vroege Aardbei 'Gariguette'
Fragaria x ananassa
1x PER JAAR BEPERKT BESCHIKBAAR. (1930)
Dit vroege ras geeft vrij langwerpige,
helderrode vruchten. Ze beginnen al half mei
te dragen en zijn onder glas te vervroegen.
Geurende vruchten, zoet, sappig en zacht
vruchtvlees. Ik proef alle aardbeien, die we verkopen, mijn beleving
schreef ik neer als: “wilde, volle smaak”… (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830350.1 1 plant 

€ 1,95

830330.2 5 planten 

€ 8,50

830330.3 10 planten 

€ 15,00

Middenvroege Aardbei
'Généreuse des Combrailles'
Fragaria x ananassa
1x PER JAAR ZEER BEPERKT BESCHIKBAAR,
WE WERKEN AAN DE OPBOUW VAN
VOORRAAD. (2004) "Deze aardbei vervult al
uw verlangens…!" verzekert de Franse kweker
Delbard. Wat te denken van: grote vruchten (gemiddeld 26 g) met een
grappig hoge aanzet van het kroontje, stevig vruchtvlees, massief en dus
zonder holtes, gemakkelijk te plukken. Ik heb de smaak omschreven als:
“zeer aromatisch, lekker zoetzuur” en nog een extra krabbeltje: “erg
lekker”. (bnkk)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

€ 8,50

830350.3 10 planten 

€ 15,00

Fragaria moschata
(Engels: Musk Strawberry, Hautbois
Strawberry)
MOMENTEEL NIET LEVERBAAR. Voordat er
grotere aardbeien (in de 17e en 18e eeuw) uit
Noord-Amerika kwamen werd deze aardbei
volop in Europa geteeld. De violetrode vruchten hebben licht vruchtvlees
met een heerlijke, muskusachtige geur en een pittig aromatische smaak:
een smaakaanrader dus! Geef ze vochtige, voedselrijke grond. 'Heilien'
heeft (voor het soort) een extra uitbundige groei met de grootste
vruchten.

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830355.1 1 plant 

€ 8,50

830355.3 10 planten 

€ 15,00

Late Aardbei 'Induka'

830334.1 1 plant 

Fragaria x ananassa

€ 1,95

Doordragende Aardbei 'Gento'
Fragaria x ananassa
1x PER JAAR BEPERKT BESCHIKBAAR. (1967)
Kweker R. Hummel te Stuttgart. Een
doordrager met zeer grote vruchten (12-15g
met grotere uitschieters). De stevige, sappige
en zoetzure vruchten (licht aroma) verdragen
enige vorst, dus plukken tot in de herfst is geen uitzondering! De eerste
pluk begint half juli.

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 1,95

830335.2 5 planten 

€ 8,50

830335.3 10 planten 

€ 15,00

€ 1,95

830355.2 5 planten 

Leveringsmaanden: augustus t/m september

830335.1 1 plant 

€ 1,95

830350.2 5 planten 

Grote Bosaardbei 'Heilien'

Leveringsmaanden: april t/m september
830330.1 1 plant 

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. (Puget Beauty x Senga
Sengana). Een bijzonder lekkere, late aardbei
met een stevig aroma. Geeft grotere vruchten
dan de voorouder Senga Sengana. De
kegelvormige vruchten zijn vrij donkerrood, stevig en sappig. Een van de
hekkensluiters van het vollegronds-aardbeienseizoen. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830370.1 1 plant 

€ 1,95

830370.2 5 planten 

€ 8,50

830370.3 10 planten 

€ 15,00

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830375.1 1 plant 

€ 1,95

830375.2 5 planten 

€ 8,50

830375.3 10 planten 

€ 15,00

Middenlate Aardbei 'Jucunda' /
‘Amazone’, ‘Ehlers Fruchtbare’,
‘Fruchtbarste’, ‘Late Mof’,
‘President Lincoln’, ‘Sir Harry’,
‘Walluff’, ‘Büderischer
Volltragende’, ‘Productiv’,
‘Wundericher Volltragende’
Fragaria x ananassa
1x PER JAAR ZEER BEPERKT BESCHIKBAAR, WE WERKEN AAN DE
OPBOUW VAN VOORRAAD. (1852) Van onze huiskweker Leen van de
Nadort kregen we dit oude ras, een behulpzame bezoeker van onze site
hielp ons verder aan details: bedankt Staf Elst.
De kweker van dit ras is John Salter (1798-1874) een Engelse
bloementeler en ontdekker van nieuwe chrysantenrassen. Na een verblijf
in het Versailles van Frankrijk vestigde hij zich in Hammersmith bij Londen
. Hij krijgt interesse in aardbeien en ontwikkelde al heel snel enkele
nieuwe rassen van weinig betekenis. Tot hij in 1852 het ras ‘Jucunda’
ontwikkelde, een aardbei van wereldklasse. De smaak is typerend voor
een historische aardbei: aromatisch en zachtzoet, vrij klein van formaat,
maar met een enorme productiviteit en te telen op elke soort grond.
Daarom werd dit ras na 1945 tot ongeveer 1965 veel geteeld op
zandgronden in de regio Zundert (het zuiden van Noord-Brabant) en
Hoogstraten (de Belgische Noorderkempen) waar de zandgrond niet voor
alle aardbeiteelten geschikt is. De Belgische kweker Elst (vader van Staf)
was de eerste pionier in dat gebied, die van het kweken van aardbeien zijn
beroep maakte. Jucunda wordt al heel snel een internationaal commerciële
aardbei, bijzonder geschikt voor “inpulpen”, diepvriezen en voor
confituurbereidingen (jam). Het ras kon zich meer dan 100 jaar
handhaven, maar werd verdrongen door de ‘Senga Sengana’, die zelf weer
werd verdrongen door de komst van ‘Gorella’, die rond 1980 door ‘Elsanta’
werd vervangen. Gelukkig hebben we al deze oude rassen kunnen
bewaren voor de ondergang, want voor een hobbyist geldt niet alleen
opbrengst, maar ook unieke smaak en... het verhaal! Voor de naam liet
John Salter zich misschien beïnvloeden door de Mona Lisa die hij tijdens
zijn verblijf in Versailles had gezien in het Louvre in Parijs. Mona Lisa is in
het Frans: La Joconde en “Jucunda” in het Latijn. Geef ‘Jucunda’ een
goede drainage, een zeer natte zomer geeft (zoals bij alle oude rassen)
problemen in de vorm van “snotterigheid”. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830380.1 1 plant 

€ 1,95

Planten en Schimmels - Eetbare planten
Deutsche Süssigkeit (Zoete
Aardbei) 'König Albert von
Sachsen'

Vroege Smulaardbei 'Lambada'

Doordragende Aardbei 'Mara des
Bois'

Fragaria x ananassa

Fragaria x ananassa
1x PER JAAR ZEER BEPERKT BESCHIKBAAR,
WE WERKEN AAN DE OPBOUW VAN
VOORRAAD. (1878) Kweker Gottlieb Goeschke.
Deze eerste serieuze Duitse kweker heeft 20 toppers gekweekt. 2 ervan
('Hohenzollern' en dit ras) zijn het langst in gebruik gebleven en zelfs tot
begin 1950er jaren zeer populair gebleven. Nu smaak weer belangrijker
wordt dan productie zijn er weer volop kansen voor deze aromatische
aardbei. De vrij kleine vruchten komen in een behoorlijk aantal van de
plant! Ze zijn rond tot conisch, zeer zacht van vruchtvlees, hebben stevige
pitjes (goed voor de spijsvertering) en een prettig zure nasmaak. Geef ze
voldoende mest en niet te natte grond (ruggenteelt). (bnkk)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
830395.1 1 plant 

4/30

(1982) Kweker IVT (nu Plant Research
International). Lambada is een tamelijk vroege
aardbei met een fantastische smaak. De vrucht
heeft een heerlijk vol aardbei-aroma en een
aangename consistentie. Lambada is vanwege
zijn goede smaak, zeer mooie rode kleur, mooie vruchtvorm en goede
vruchtgrootte zowel een prachtige aardbei om zo te eten, als ook zeer
geschikt voor banketbakkers en gastronomische keukens. Kortom,
Lambada is een uitgesproken vrucht voor de fijnproevers. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830420.1 1 plant 

€ 1,95

830420.2 5 planten 

€ 8,50

830420.3 10 planten 

€ 15,00

€ 1,95

Suikeraardbei 'Königin Louise' /
'Die Madlische'
Fragaria x ananassa
MOMENTEEL NIET LEVERBAAR. (1905) Kweker
Franz Göschke uit Proskau. Begin 1900
kwamen de eerste suikeraardbeien
(ananasaardbeien) van de kwekers. Ons
huidige sortiment grote aardbeien is hiervan afkomstig. 'Königin Louise'
geldt nog steeds als een lekker zoet ras met een tintje zure "afdronk"…
Johannes Büttner (een beroemde Duitse kweker) vond dit ras en 'Sieger'
de lekkerste aardbeien van heel Duitsland! Mijn smaakbeleving: diepe
pitjes (net als de frambozenaardbei ‘Frau Mieze Schindler’) waardoor een
prettig mondgevoel, vrij kleine vruchten, breedrond van vorm. Zeer zacht
vruchtvlees met een zoete, iets zure smaak”

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 1,95

830400.2 5 planten 

€ 8,50

830400.3 10 planten 

€ 15,00

Middentijdse Aardbei 'Korona'
Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. (1978) I.V.T. Een vrij modern
ras, dat nog graag door professionele kwekers
wordt gekweekt vanwege de zeer grote oogst.
Dat de vruchten daarbij iets kwetsbaarder zijn
neemt men voor lief en is voor een hobbyist al helemaal onbelangrijk. De
vruchten zijn zeer groot, kegelvormig en opvallend donkerrood van kleur
(ook inwendig). Zelfs de smaak doet geheel mee: sappig, zacht zoet en
normaal aromatisch. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830442.1 1 plant 

Fragaria x ananassa

830442.2 5 planten 

€ 8,50

1x PER JAAR ZEER BEPERKT BESCHIKBAAR,
WE WERKEN AAN DE OPBOUW VAN
VOORRAAD. (Belle de Meaux x Marguerite
Lebreton) Prachtig oud ras uit 1896, genoemd
naar de kweker, die actief was in Caen
(Normandië). De plantengroei is hoog en robuust, na de grote, witte
bloemen ontstaan de rosé-kleurige vruchten in een opvallend talrijke
hoeveelheid. De bruine zaden steken scherp af tegen de wit-roze
vruchten. Geniet van de heerlijk geurende, sappige, zoete vruchten. De
aparte kleur is in de professionele sector nooit doorgebroken, gelukkig kan
de hobbykweker nog steeds genieten van deze historische heerlijkheid.
(bnkk)

830442.3 10 planten 

€ 15,00

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
€ 1,95

830405.1 1 plant 

€ 1,95

830405.2 5 planten 

€ 8,50

830405.3 10 planten 

€ 15,00

Fragaria moschata
Zeer oud, zeer aromatische Franse ras
waarvan herkomst niet duidelijk is.
Muskusaardbeien hebben een uniek aroma,
waar je meteen verliefd op wordt! De vruchten
zijn tamelijk licht van binnen en kunnen zeer
goed ingevroren worden. Geef ze wel de ruimte en snoei voldoende, de
plant groeit erg hard. (bnkk)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september

Fragaria x ananassa

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

€ 1,95

Echte Alpenaardbei 'Majaufe'
Fragaria vesca x viridis
2x PER JAAR BEPERKT BESCHIKBAAR.
Een zeer oud soort uit de Franse Alpen, dat als
natuurlijk kruising is ontstaan uit de Wilde- en
Heuvelaardbei. De groei is uitbundig en zeer
vlak, een ideale bodembedekker dus! De 1 cm
grote, rode vruchten zijn zeer aromatisch, dit zeldzame soort moet zeker
behoed worden voor uitsterving!

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
830441.1 1 plant 

€ 1,95

Reuzenaardbei '(Gigantella)
Maxim'

(1906) Kweker Charles Moutot. Als je een
kweekproduct naar je vrouw noemt moet het
wel iets goeds wezen…! (Misschien was ze
nogal dik?) Nog steeds roemen de Fransen
over deze prachtige grote aardbei, vooral vanwege de voortreffelijke en
unieke smaak. De oogst is vroeg tot middelvroeg, de planten groeien
krachtig en geven een matige oogst. Dat laatste valt voor de liefhebber in
het niet bij de hemelse smaak, alles is ZACHT: zeer zacht vruchtvlees,
zachte smaak, zoet- en zuurgehalte zacht en prettig. Vroeger zeer populair
als jam-maker, maar ik heb enorm genoten van de vrucht op zich! Vooral
de eerste vruchten kunnen echte showwinners zijn van wel 100 gram!
(bnkk)

830440.1 1 plant 

€ 1,95

Muskusaardbei 'Marie Charlotte'

830443.1 1 plant 
Tomatenaardbei, Olifantenaardbei
'Madame Moutot' / 'Madame Kooi'

Leveringsmaanden: augustus t/m september

Leveringsmaanden: april t/m september

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Rosé-aardbei 'Louis Gauthier'

830430.1 1 plant 

830400.1 1 plant 

Fragaria x ananassa
(1992) Vrij kleine vruchten met een smaak en
aroma, die verrassen en doen denken aan
wilde aardbeitjes, maar dan zoeter! Tijdens
kritisch kruisingswerk door Marionnet kwam
deze bijzonder smakelijke aardbei bovendrijven en geldt sindsdien in
Frankrijk als een van de lekkerste! De oorsprong bewijst het al:
(Gento×Ostara)×(Red Gauntlet×Korona) het is geen bos- of
alpenaardbeitje, de naam bracht al veel liefhebbers op het verkeerde
spoor! Oogst ze rijp, dan zijn ze op zijn best! Omdat de planten daglengteneutraal zijn kunnen ze gedurende het hele groeiseizoen vruchten dragen:
houd ze voortdurend op conditie en van mei-oktober zal er (in vlagen)
oogst zijn, alleen tijdens een hete periode zal de plant even pauze houden.
De teelt in potten is ook zeer succesvol, het ras is tamelijk ziekteresistent.
(dvv)

€ 1,95

Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. Binnen de moderne rassen
geeft dit ras de grootste vruchten. Ze zeggen
wel eens “zo groot als tomaten”! Ruim 100 g
per vrucht komt veel voor. Het soort smaakt prima, maar is vanwege de
grootte wel gevoelig voor ziekten, het aantal vruchten per plant is niet
hoog... maar ja, je kan niet alles verwachten. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830444.1 1 plant 

€ 1,95

830444.2 5 planten 

€ 8,50

830444.3 10 planten 

€ 15,00

Planten en Schimmels - Eetbare planten
Klimaardbei 'Mrak' (vh 'Mount
Everest') / 'Mostark'

Wilde Bosaardbei 'Noorse Bos' /
'Rodluvan' / 'Alpine Rouge' /
'Smultron' / 'Vesca'

Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. Aardbeien met lange en
stevige uitlopers worden soms klimmend of
hangend geteeld. Deze oersterke doordrager
leent zich daar zeer goed voor. De uitlopers krijgen voldoende voeding van
de “navelstreng” om zelfstandig te bloeien en vrucht te dragen. Bij de
klimmende teelt moeten de uitlopers langs gaas omhoog geleid worden,
een hoogte van 150 cm wordt gemakkelijk bereikt. Voor de hangende teelt
grote potten gebruiken en cocopeat door de potgrond mengen. De vrij
kleine vruchten verschijnen van juni tot en met augustus en zijn goed van
smaak: sappig, aromatisch en voldoende zoet. Zet eens een paar potten ‘s
winters in je kasje: ze dragen dan 1-2 maanden vroeger en gaan net zo
ijverig door! (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 1,95

830445.2 5 planten 

€ 8,50

830445.3 10 planten 

€ 15,00

Perzikaardbei 'Mount Omei'
Fragaria rubicola
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. Dit kleine aardbeitje valt
allereerst op door het afwijkende, diep
generfde blad. In de zomer verschijnt (iets
verscholen) een leuke oogst van witte tot
bleekroze vruchtjes met wit vruchtvlees. De smaak verdient een subtiele
beschrijving: de lichte perziksmaak is sprankelend en fris, eet ze zo van de
plant en het lijkt wel of er koolzuur in zit! Een zeldzaam soortje, dat zeker
meer aandacht verdient! (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 1,95

830450.2 5 planten 

€ 8,50

830450.3 10 planten 

€ 15,00

Middenlate Aardbei 'Mr. Mes'
Fragaria x ananassa
(voor 1960) Een van de meest succesvolle
aardbeien met middelgrote vruchten. Zeer
aromatisch (complexe smaken), voldoende
zoet maar met een ondeugend zuur tintje…
Gered uit een historische tuin, die in 1960
werd opgedoekt. De planten groeien zeer gezond en zwaar, de vruchten
worden hoog gedragen: gemakkelijk oogstbaar! (bnkk)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

€ 1,95

Dubbelbloemig Alpenaardbeitje
'Multiplex'
Fragaria vesca
Een alpen- of bosaardbeitje met bijzondere
dubbele bloei! Gedurende voorjaar en begin
zomer verschijnen de sierlijke bloemetjes, die
uitstekend vruchtzetten. De vruchtjes zijn vrij
klein, maar wat een smaakexplosie: zoet, aromatisch en met de
"parfumsmaak" zoals ook bij veel bosaardbeien voorkomt. (bnkk)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
830470.1 1 plant 

Fragaria x ananassa

Fragaria vesca
Ideaal voor een schaduwplekje, onder struiken
of bomen: dit wilde soortje breidt zich snel uit
en bedekt het grondoppervlakte met gezond
groeiend, glanzend aardbeienblad! In het seizoen: even met je handen er
doorheen en je komt heerlijke vruchtjes tegen. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830500.1 1 plant 

€ 1,95

1x PER JAAR ZEER BEPERKT BESCHIKBAAR,
WE WERKEN AAN DE OPBOUW VAN
VOORRAAD. Jarenlang een topper in de
commerciële teelt! Behoorlijke opbrengst van
vrij grote, zoete, zacht aromatische vruchten. Halfdoordragend. (bnkk)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
830680.1 1 plant 

€ 1,95

€ 1,95

830500.2 5 planten 

€ 8,50

830500.3 10 planten 

€ 15,00

Vroege Wilde Aardbei 'Reine de
Mai' / 'May Queen' / 'Maikönigin'
Fragaria virginiana
(1857) Gekweekt door de Engelse kweker
William Nicholson. Een lichtvlezig, oranjerood,
oud ras uit een wilde Amerikaanse aardbei, die
overigens zelf uitgestorven is... De vroege
oogst, middengrote en zeer smakelijke en aromatische vruchten met
ingezonken zaadjes zijn typerend voor dit soort. Het ras is zelfbestuivend
en kan goed vervroegd worden in de kas. (bnkk)

Fragaria x ananassa
Een van de meest geteelde doordragers voor
de hobbyteelt. De planten groeien tamelijk
gezond (let wel goed op virusziekten) en
geven over een lange periode vrucht. De
smaak is sappig en fris, niet zo zoet. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830600.1 1 plant 

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
830682.1 1 plant 

830600.2 5 planten 

€ 8,50

830600.3 10 planten 

€ 15,00

Middentijdse Aardbei 'Reine de
Tihange' / 'Merveilleuse de
Tihange'

Middenlate Aardbei 'Polka'

Fragaria x ananassa

Fragaria x ananassa

MOMENTEEL NIET LEVERBAAR. Oud Belgisch
ras, goede groei, hoge productie, grote
vruchten.

MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. De pure, ouderwetse
aardbeiensmaak in een tamelijk modern ras!
Middelgrote, friszoete, kegelvormige vruchten.
Door de stevige structuur en goede
bewaarbaarheid zeer populair bij kwekers en horeca. Een beetje suiker
erbij is nodig om de zoetheid optimaal te krijgen. Uiteraard is dit ras ideaal
voor jam of vruchtenshake. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830620.1 1 plant 

€ 1,95

€ 1,95

€ 1,95

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830683.1 1 plant 

€ 1,95

830683.2 5 planten 

€ 8,50

830683.3 10 planten 

€ 15,00

Middentijdse Aardbei
'Renaissance'

830620.2 5 planten 

€ 8,50

Fragaria x ananassa

830620.3 10 planten 

€ 15,00

Dit topras van Hansabred wordt met grote
trots geïntroduceerd: de grote oogst
combineert dit ras met een voortreffelijke
smaak. De kweker vindt zelf dat er geen beter
smakende aardbei te vinden is.... we horen graag jullie bevindingen!

Aalsmeerse Smaakmaker 'Prook'
Fragaria x ananassa

Leveringsmaanden: augustus t/m september
830460.1 1 plant 

Semidoordragende aardbei 'Red
Gauntlet' / 'Redgauntlet'

Doordragende Aardbei 'Ostara'

830445.1 1 plant 

830450.1 1 plant 

5/30

We krijgen spaarzaam informatie over dit ras,
dat waarschijnlijk rond Aalsmeer geteeld is.
Gesproken wordt over nauwe verwantschap
met de uit 1878 afkomstige aardbei ‘König
Albert von Sachsen’. Hier volgt info over dat
oude ras: Kweker Gottlieb Goeschke. Deze eerste serieuze Duitse kweker
heeft 20 toppers gekweekt. 2 ervan ('Hohenzollern' en dit ras) zijn het
langst in gebruik gebleven en zelfs tot begin 1950er jaren zeer populair
gebleven. Nu smaak weer belangrijker wordt dan productie zijn er weer
volop kansen voor deze aromatische aardbei. De vrij kleine vruchten
komen in een behoorlijk aantal van de plant! Ze zijn rond tot conisch, zeer
zacht van vruchtvlees, hebben stevige pitjes (goed voor de spijsvertering)
en een prettig zure nasmaak. Geef ze voldoende mest en niet te natte
grond (ruggenteelt).
OP DE FOTO STAAT DE ‘KÖNIG ALBERT VON SACHSEN’ (bnkk)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
830630.1 1 plant 

€ 1,95

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: vanaf april

Planten en Schimmels - Eetbare planten

6/30

Grote Bosaardbei 'Royal Red'

Reuzenaardbei 'Russe Gigant'

Fragaria moschata

Fragaria x ananassa

Het blad is sterk afwijkend van zowel de
bosaardbei als de moderne aardbeien, vrij
groot en lichtgroen. De enorme groeikracht
van deze sterke aardbei is opvallend, geef ze
veel zon om bloei en vruchtzetting te
stimuleren. De vruchten zijn een maatje groter dan de bosaardbei en
hebben een “wild aroma”. (bnkk)

MOMENTEEL NIET LEVERBAAR. In deze
reuzenaardbei worden de eigenschappen:
vroegheid, grote vruchten en goede smaak
wonderbaarlijk verenigd! Bij kinderen bijzonder
geliefd.

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Het Duitse Winnertje (Aardbei)
'Sieger'
Fragaria x ananassa

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

MOMENTEEL NIET LEVERBAAR. (1895-1898)
Johannes Böttner. Een oud ras, dat tot ver in
de 20e eeuw in menig Duits moestuintje
groeide. Ook professioneel ging dit smakelijke,
zoete ras tot rond 1960 nog goed mee! Nu smaak weer belangrijk beleeft
het ras een 'come-back'. De middelgrote vruchten geven een redelijke
oogst. Geef ze mulch of stro aan de voet om uitdrogen te voorkomen.

Leveringsmaanden: augustus t/m september

830705.1 1 plant 

€ 1,95

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

830688.1 1 plant 

830705.2 5 planten 

€ 8,50

Leveringsmaanden: april t/m september

830705.3 10 planten 

€ 15,00

830750.1 1 plant 

€ 1,95

Leveringsmaanden: april t/m september

€ 1,95

Vroege Aardbei 'Royal Sovereign'
/ 'La Souvereine'

Vroege Wilde Aardbei 'Scarlet'

Fragaria x ananassa

Fragaria virginiana

Fragaria x ananassa

MOMENTEEL NIET LEVERBAAR. (1892) King of
the Earliest x Laxton's Noble. Een Engels ras
van kweker Laxton draagt de vruchten zeer
vroeg. Dit is 1 van de 4 oude Britse rassen, die
de basis vormden voor de doorbraak in Amerikaanse rassen. Beknopte
beschrijving: grote vruchten, langwerpig iets afgeplat, rood met gele
zaadjes, roze vruchtvlees, aromatisch met een prettig tintje zuur. Goede
groeikracht en ruime vruchtzetting.

MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. Smakelijke selectie uit de wilde
Amerikaanse aardbei. De oorsprong of kweker
is niet meer te achterhalen. Het aardbeitje
werd rond 1950 nog professioneel op enkele
kwekerijen bij Breda geteeld. Het raakte vanwege het vele plukwerk van
de kleine vruchten steeds meer uit de gratie en zou vermoedelijk reeds
toen geheel verdwenen zijn, indien het niet door een enkele
conservenfabriek in de 40-er en 50-er jaren speciaal gevraagd werd.
Inmiddels is vooral de hobbywereld en de (experimentele) culinaire wereld
weer geïnteresseerd in de oorspronkelijke, robuuste smaak van wilde
aardbeitjes. De vruchten zijn zeer klein, vrij vroeg rijpend, breedrond van
vorm, bloedrood gekleurd, inwendig steenrood tot bloedrood. Ze plukken
gemakkelijk zonder dop en zijn tamelijk stevig, sappig, sterk geurend met
een goede smaak. De zaadjes zijn geel, iets rood en liggen diepingezonken in het vruchtvlees. De planten ontwikkelen veel uitlopers en
jonge planten, de uitlopers zelf zijn in de zon rood van kleur. (bnkk)

1x PER JAAR ZEER BEPERKT BESCHIKBAAR,
WE WERKEN AAN DE OPBOUW VAN
VOORRAAD. Deze Duitse variëteit is zeer laat
rijpend en verlengt het normale
aardbeienseizoen met 8-10 dagen. De planten
zijn behoorlijk ziektebestendig en geven grote, vaste, aromatische
vruchten. (bnkk)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830690.1 1 plant 

€ 1,95

830690.2 5 planten 

€ 8,50

830690.3 10 planten 

€ 15,00

Wilde Bosaardbei (weinig
rankend) 'Rügen' / 'Alexandria' /
'Reine des Vallees'

830730.1 1 plant 

MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. Dit weinig rankende
bosaardbeitje geeft kleine, aromatische
vruchtjes, licht zoet en smakelijk. Geef ze gerust een (iets) beschaduwd
plekje, de planten zijn gezond en de vruchten goed bestand tegen
vruchtrot. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 1,95

830700.2 5 planten 

€ 8,50

830700.3 10 planten 

€ 15,00

Vroege Aardbei 'Rumba'
Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. Licentieras van Fresh Forward,
gekweekt door Bert Meulenbroek. Dit is typisch
een vroeg ras voor Noord-Europa. Ze zetten
goed vrucht onder koudere omstandigheden.
De middengrote vruchten zijn bij de eerste oogsten redelijk zoet en
naarmate de oogst vordert worden ze zoeter. Dit professionele ras
verdringt vanwege beter eigenschappen de ‘Honeoye’. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830703.1 1 plant 

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september

Fragaria vesca

830700.1 1 plant 

Late aardbei 'Simida'

€ 1,95

830703.2 5 planten 

€ 8,50

830703.3 10 planten 

€ 15,00

€ 1,95

Middentijdse Aardbei 'Senga
Sengana'
Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. Zeer succesvol Duits ras,
middenvroeg oogstbaar. Het soort is gekruist
door Rudlof von Sengbusch uit Hamburg. In
1956 is Senga Sengana op de markt verschenen en is nog steeds een van
de meest geteelde rassen. Vanwege de iets kwetsbare vruchten (totaal
niet belangrijk voor een hobbyist!) is de teelt voor verse consumptie sinds
1990 minder belangrijk geworden. Ze vormen een middelgrote, bossige
plant met veel bloemtrossen met vrij kleine bloemen. De aardbeien zijn
kogelvormig en niet echt groot. De pitjes liggen diep in de aardbei
waardoor hij wat op de frambozenaardbei gaat lijken. Dat geeft een
prettig mondgevoel! De vruchten zijn mooi rood van binnen en hebben als
ze rijp geplukt worden een sterke, aromatische geur. Dit verraadt al de
goede smaak, die ook bij conserveren behouden blijft. De iets mindere
oogst wordt door velen voor lief genomen... De Senga Sengana is
uitermate geschikt is voor de conservenindustrie (Polen!). Ze worden dan
geplukt, ingevroren en naar de fabrieken in West-Europa verzonden, die er
ons potje jam maakt. Ook “verdwijnen” veel aardbeien in de yoghurt en
kwark. Plant ze op verhoogde bedden, in plastic of met stro er tussen: de
vruchten houden niet van te lange tijd vochtig! (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830740.1 1 plant 

€ 1,95

830740.2 5 planten 

€ 8,50

830740.3 10 planten 

€ 15,00

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
830755.1 1 plant 

€ 1,95

Middentijdse Aardbei 'Sonata'
Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. (Elsanta x Polka) Een
middentijds oogstbare aardbei, die goed
doordraagt tijdens warmte en regen. De
houdbare, sappige en zoete vruchten zijn
middengroot en groeien ook goed in potten. Dit ras is ontwikkeld ter
verbetering van de topper Elsanta (1981), de winterhardheid is beter,
betere vruchtzetting, weinig misvormingen: vrijwel allemaal “volmaakt
driehoekige” vruchten. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830770.1 1 plant 

€ 1,95

830770.2 5 planten 

€ 8,50

830770.3 10 planten 

€ 15,00

Planten en Schimmels - Eetbare planten
Belgische Frambozenaardbei
'Souvenir de Charles Machiroux'

Langdragende Aardbei 'Talisman'

Fragaria x ananassa

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september

Fragaria x ananassa

1x PER JAAR BEPERKT BESCHIKBAAR. Nog net
geen doordrager, maar wel behoorlijk lang
vruchtdragend. De konische vruchten zijn
helderrood en worden geroemd om de zeer
goede smaak. (bnkk)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: augustus t/m september
830810.1 1 plant 

€ 1,95

Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. (2008) Gezond groeiende,
weerbestendige Engelse doordrager met zeer
goede, zoete smaak en productie. De laatste
decennia komen goede doordragers uit Engeland van de succesvolle
kweker Peter Vinson. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 1,95

830790.2 5 planten 

€ 8,50

830790.3 10 planten 

€ 15,00

1x PER JAAR BEPERKT BESCHIKBAAR. Een
moderne aardbei zoals de kweker ze
momenteel teelt: erg stevig, niet kwetsbaar,
grote productie, grote vruchten, goede
inwendige kleur en de smaak… doordat u ze rustig teelt (in tegenstelling
tot veel professionele kwekers) zeer goed! Sappig en een tamelijk sterk
aroma. De planten groeien fors en tamelijk opgaand. (dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
830910.1 1 plant 

830820.3 10 planten 

€ 15,00

830910.2 5 planten 

€ 8,50

830910.3 10 planten 

€ 15,00

Vrij vroege Fransoos (aardbei)
'Vicomtesse Héricart de Thury'
Fragaria x ananassa
MOMENTEEL NIET LEVERBAAR. In 1849 kwam
dit toppertje in de handel, gekweekt door J.L.
Jamin, een Franse aardbeienkweker. De vrij
kleine vruchten (glanzend en stevig) zijn zo
goed van smaak, dat gedurende 100 jaar dit ras niet van de top 10 te
stoten was. Inmiddels vindt de professionele kweker de opbrengst niet
hoog genoeg, maar het gaat tenslotte om LEKKER niet waar?

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september

Fragaria x ananassa

€ 8,50

830800.3 10 planten 

€ 15,00

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

€ 8,50

Een van de hekkensluiters van het seizoen,
donkerrode, vrij grote vruchten, mooi van
vorm en stevig van structuur. De smaak is
prettig zachtzuur en aromatisch (dvv)

€ 1,95

Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. Een topras van Vissers
(America). Reden om deze nieuwe variëteit te
selecteren zijn de late rijptijd (ongeveer 14
dagen na Elsanta), de grote vruchten, de zeer
hoge productie en de mooie vruchtvorm. De kleur van de vruchten is
donkerrood en de smaak is zeer goed. Het gewas is donkergroen en het
ziet er naar uit dat dit ras weinig gevoelig is voor meeldauw. (dvv)

€ 1,95

Fragaria x ananassa

830800.2 5 planten 

€ 1,95

830820.2 5 planten 

Victoriaanse Aardbei 'Versaillaise'

830800.1 1 plant 

Leveringsmaanden: augustus t/m september

830820.1 1 plant 

830888.1 1 plant 

Leveringsmaanden: april t/m september

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Late Aardbei 'Vima Xima'

Fragaria x ananassa

€ 1,95

Late aardbei 'Tago'

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel
uit zeldzame oude rassen, die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan
dus zijn dat de wachttijd lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt
door onze kweker opgepot, welke in augustus-september wordt geleverd.
In april-mei kunnen we een deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel
rekening met portokosten voor eventuele naleveringen?

Wil je een "volmaakte" aardbei kweken?
Ziehier een van de mooiste uit ons sortiment:
prachtige vorm, groot, geurend en heerlijk
zoet met een klein zuurtje! Verder is de smaak
vol met een smeuïg mondgevoel. De oogst is vrij vroeg en de plant draagt
vrij hoog. (bnkk)

830900.1 1 plant 

Middentijds tot tamelijk late
aardbei 'Tenira'

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 1,95

Doordragende Aardbei 'Sweet
Eve'

830790.1 1 plant 

Middenvroege aardbei 'Vier
Jaargetijden'

Fragaria x ananassa

MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. (1942) Wat meteen opvalt is
de donkerrode kleur, onregelmatige vorm en
diepliggende zaden. Deze laatste eigenschap
zorgt voor de bijnaam “Frambozenaardbei”. De smaak van deze
middenvroege, historische variëteit heeft ook een historische smaak: tikje
zoet, tikje wild en zeer aromatisch!
Charles Machiroux (Aywaille, 7 juli 1880 - Luik, 19 maart 1947) woonde te
Amay (bij Luik). Hij werd tuinman bij de gravin van Hemricourt van
Chateau de Magnery te Engis. Op 19 maart 1910 startte Charles als
zelfstandige tuinder te Amay. Door de koude lente van het jaar 1942
bloeiden in zijn tuin ('Les Vignes à Wéhairon') te Amay de late en de
vroege aardbeivariëteiten op hetzelfde moment. Er kwam een natuurlijke
kruising tot stand tussen de variëteiten 'Ville de Paris' (= 'Merveille de
Tihange') x 'Tardive de Leopold'. Van de vruchten werden de zaden
bewaard, uitgezaaid en werden de beste planten geselecteerd, waardoor
Charles Machiroux een geheel nieuwe aardbeivariëteit creëerde. Na de
dood van de kweker werd de aardbei als eerbetoon 'Souvenir de Charles
Machiroux' genoemd. Tot op de dag van vandaag wordt dit ras nog
geteeld, vooral in de streek van Amay, Tihange, Luik en Vottem maar ook
daarbuiten en zelfs in Frankrijk. Het productieve en relatief gezonde en
lekkere ras steelt ook nu nog menig liefhebbershart. (Met dank aan de
heer R. Machiroux, neef van Charles voor het bewaren van deze
waardevolle informatie, bron: les Cimetieres)
Moderne rassen zoals ‘Hapil’ dragen nog graag de eigenschappen van dit
oudje! (bnkk)

830780.1 1 plant 

7/30

Fragaria x ananassa
MINSTENS 1X PER JAAR VOLOP
BESCHIKBAAR. Zoet en aromatisch, met een
eigenzinnige aan ananas herinnerende smaak.
De tamelijk kleine, witte, tot lichtroze vruchten hebben helderwit
vruchtvlees. Vroeg rijpend en… de vogels blijven er gegarandeerd vanaf!
(dvv)

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 1,95

830950.2 5 planten 

€ 8,50

830950.3 10 planten 

€ 15,00

Aardbeien Collectie
Zomerkoninkjes

Onze collectie aardbeien bestaat voor een deel uit zeldzame oude rassen,
die slechts mondjesmaat leverbaar zijn. Het kan dus zijn dat de wachttijd
lang is. In juli wordt jaarlijks een nieuwe teelt door onze kweker opgepot,
welke in augustus-september wordt geleverd. In april-mei kunnen we een
deel van dit sortiment aanvullen. Houdt u wel rekening met portokosten
voor eventuele naleveringen?

Fragaria
Wij kiezen uit ons grote sortiment een collectie
(elke plant met naam!) voor wie moeilijk een
keus kon maken... Minimaal 5 rassen per
pakket van 9 planten. (dvv)

Leveringsmaanden: april t/m september

Leveringsmaanden: april t/m september
830890.1 1 plant 

Witte Ananasaardbei 'White
Temptation' / 'Weisse Ananas' /
'Anablanca' / 'Snow White'

830950.1 1 plant 

MOMENTEEL NIET LEVERBAAR. (1850) Kweker
Myatt. Dit Engelse ras is absoluut de oudste uit
ons sortiment. Beleef de wilde smaak van de
zachte, historische aardbei. Plukken en
dezelfde dag eten!

€ 1,95

€ 1,95

830890.2 5 planten 

€ 8,50

830890.3 10 planten 

€ 15,00

830990.1 9 planten 

€ 15,00

Planten en Schimmels - Eetbare planten

8/30

Alruin

Ananassalie 'Ananas'

Altajse Uitjes

Mandragora officinarum
(Engels: Mandrake)

Salvia rutilans
(Engels: Pineapple Sage)

Allium altaicum
(Engels: Altaj Onion)

Een prachtige (maar zeer giftige!) plant met
een zeer oude historie. Het grote glanzend
groene blad groeit in een rozet. De bloemen
komen net boven het blad uit, de spitse
bloembladen hebben een stervorm en wit met violette nerven in het
centrum. Na de bloei ontstaan de donkergele (eerst groene) bessen. In de
Middeleeuwen geloofde men dat de dikke wortels bijzondere
eigenschappen hadden. Ze zijn onregelmatig gevormd en met enige
fantasie zie je er een mannetje in; het zgn. 'Alruinmannetje'. In die tijd
was de “signatuurleer” algemeen erkend: een gelijkenis verbond de plant
met het afgebeelde deel van het menselijk lichaam, in dit geval dus het
gehele lichaam. Vanwege langdurige hallucinaties bij lichte dosering werd
de plant veel in magie en hekserij gebruikt.
OMDAT WE NIET ALTIJD DE ZADEN (331770) OP VOORRAAD HEBBEN,
VERKOPEN WE TUSSEN MEI EN SEPTEMBER DEZE PLANTEN.

ELK JAAR VANAF MEI. JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS. Een heerlijk frisse en
fruitige salie, die echt naar ananas geurt! Het
blad wordt dan ook gehakt aan fruitsalades en
koude vruchtsappen toegevoegd of als hele blaadjes in de thee. De
bloemen, die iets zoet geuren en eetbaar zijn, versieren salades en
desserts. Ook uiteraard in vleesgerechten en wat dacht u van toevoegen
aan cakedeeg: fris en aromatisch. De plant groeit breed en bloeit zeer laat
in de herfst met felrode, buisvormige bloemen op ongeveer 1 m hoogte.
Geef de plant een iets beschaduwde plaats en goed doorlatende grond, bij
zachte winters of goede bescherming blijft de plant in leven, oppotten en
in de schuur zetten bij vorst mag ook. Jaarlijks terugsnoeien helpt de
struikachtige plant om te verjongen. Vermeerderen door stekken lukt heel
gemakkelijk.

Dit veelzijdige wilde uitje komt in de vrije
natuur voor in het Altaj-gebergte, dat
Kazakstan, Rusland, Mongolië en China aan
elkaar verbindt. De stengels van dit bladuitje
zijn hol en vooral in de eerste maanden van de groei heerlijk door de sla
en in gerechten! In de zomer gaan de plantjes bloeien met dikke stengels
en compacte helderwitte bloemetjes in een bolvorm. De plantjes
vermeerderen gemakkelijk en vormen smakelijke bolletjes aan de basis.
Zowel blad(stengel) als bloem en bol zijn eetbaar en worden zeer
gewaardeerd door de plaatselijke bevolking in Azië. De planten houden
van goede drainage, kunnen goed tegen droogte en zijn zeer
vorstbestendig!

Leveringsmaanden: mei t/m september

830995.1 1 plant 

Akkermunt

Deze soort is de belangrijkste bron van onze
mentholsnoepjes! Althans de Japanse variëteit
uit deze smakelijke wilde mint. De vrij milde
smaak past bij veel gerechten en geeft een
zachte muntthee. Geef de planten een vochtig plekje, ze zijn niet bang
voor natte voeten.

Leveringsmaanden: mei t/m september
830992.1 1 plant 

€ 2,95

Aloë Vera
Aloe vera
Aloë Vera is een van de oudst bekende
medicinale planten. In het oude Griekenland
gebruikten de artsen de plant in hun recepten,
terwijl de oude Egyptenaren de plant niet
alleen gebruikten als medicijn maar ook als
levenselixer, voor huidverzorging en bij het balsemen van hun farao’s.
Deze tropische vetplant wordt in veel landen als geluksbrenger bij het huis
geplant. Een zeer licht plaats en niet te veel water is de beste verzorging.
In de zomer onder een afdak (i.v.m. regen) is ook prima. Wie thuis zo'n
plant heeft, kan een blad afsnijden, afspoelen onder de kraan, en de gel
uit het blad direct gebruiken. Je kunt het aanbrengen op de huid, of
tweemaal per dag een eetlepel innemen. Let wel op de beperkingen: niet
inwendig gebruiken tijdens zwangerschap en i.v.m. de aanwezige alloïne is
de kans op laxerende werking aanwezig. Een afgesneden blad kun je een
tijdje bewaren. Het is relatief goed houdbaar. Snij het blad in reepjes van 5
cm, en halveer ze in de lengte. Verpak de stukken die je niet direct
gebruikt in huishoudfolie en plak er een datum op. Voor je ze weer
gebruikt kijk je of het blad nog een goede kleur heeft en er gel uitkomt.
Hou die kant van het blad tegen de huid en smeer het uit. Of laat het stuk
blad op de huid vastzitten met een verbandje. Ook kan je het blad in
kleine stukjes snijden en in een glazen pot doen. Bedek de bladeren met
een plantaardige olie (slaolie, olijfolie). Laat dit mengsel 60 dagen trekken
en zeef daarna de grote stukken eruit. De overgebleven olie is een prima
product dat lang houdbaar is. Bewaar het in een donkere fles. Aloe vera is
door Linnaeus op naam gebracht. De naam Aloe barbadensis fibreert ook
nog steeds op internet, maar is niets anders dan de naam die Philip Miller
(Mill.) aan dezelfde plant gaf. Binnen de naamgeving (nomenclatuur) is
gekozen voor de naam van Linnaeus (L.).

Leveringsmaanden: het gehele jaar
830993.1 1 jonge plant 

€ 4,95

830993.2 1 grote plant 

€ 12,50

Ananassalie, Bonte 'Golden
Delicious'
Salvia rutilans
(Engels: Pineapple Sage Variegated)
ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS. Een heerlijk frisse en
fruitige salie, die echt naar ananas geurt! Het
heldere, geelgroene blad wordt dan ook gehakt aan fruitsalades en koude
vruchtsappen toegevoegd of als hele blaadjes in de thee. De bloemen, die
iets zoet geuren en eetbaar zijn, versieren salades en desserts. Ook
uiteraard in vleesgerechten en wat dacht u van toevoegen aan cakedeeg:
fris en aromatisch. De plant groeit breed en bloeit zeer laat in de herfst
met felrode, buisvormige bloemen op ongeveer 1 m hoogte. Geef de plant
een iets beschaduwde plaats en goed doorlatende grond, bij zachte
winters of goede bescherming blijft de plant in leven, oppotten en in de
schuur zetten bij vorst mag ook. Jaarlijks terugsnoeien helpt de
struikachtige plant om te verjongen. Vermeerderen door stekken lukt heel
gemakkelijk.

Leveringsmaanden: mei t/m september
830994.1 1 plant 

€ 5,95

€ 6,95

Salvia darcyi
(Engels: Mexican Sage, Galeana Red
Sage)
Een heerlijk frisse en fruitige salie, die exotisch
naar Guave geurt! Het blad wordt dan ook
gehakt aan fruitsalades en koude
vruchtensappen toegevoegd of als hele blaadjes in de thee. De bloemen
zijn veel groter dan die van de ananassalie en bloeien veel vroeger. Ze
geuren zoet, zitten vol nectar en zijn eetbaar: een prachtige versiering van
salades en desserts. Ook uiteraard in vleesgerechten en wat dacht u van
toevoegen aan cakedeeg: fris en aromatisch. Geef de plant een iets
beschaduwde plaats en goed doorlatende grond, bij zachte winters of
goede bescherming blijft de plant in leven, oppotten en in de schuur
zetten bij vorst mag ook. Jaarlijks terugsnoeien helpt de struikachtige
plant om te verjongen. Vermeerderen door stekken lukt heel gemakkelijk.

Apothekersroos

VANAF OKTOBER - NOVEMBER LEVERBAAR
TOT DE VOORRAAD OP IS!
Één van de oudste rozen, die we kennen.
Vanaf de 13e eeuw over bijna heel West-Europa verspreid. De geur is
beroemd van deze bijna enkelbloemige, helderroze roos: diep en hemels..!
Pluk de bloemblaadjes, laat ze drogen en ziehier: voor maandenlang
rozengeur (en maneschijn?) in uw huis. Van verse rozenblaadjes geef je
thee een heerlijke zoete afdronk. Samen met wat honing geeft dit extra
heling en verzachting bij keelpijn. In de tuin zal deze roos nauwelijks last
hebben van ziekten. De hoogte is 60-90 cm, bloeitijd juni-juli.
OMDAT ONZE ROZEN SLECHTS 1X (HOOGUIT 2X) PER JAAR LEVERBAAR
ZIJN, KAN DE WACHTTIJD LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: mei t/m september

831000.1 1 plant 

Mandarijnsalie 'Mandarin' /
'Scarlet Tangerine'

Arganboom

ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS. Een heerlijk frisse en
fruitige salie, die echt naar mandarijntjes
geurt! Het blad wordt dan ook gehakt aan
fruitsalades en koude vruchtsappen toegevoegd of als hele blaadjes in de
thee. De bloemen, die iets zoet geuren en eetbaar zijn, versieren salades
en desserts. Ook uiteraard in vleesgerechten en wat dacht u van
toevoegen aan cakedeeg: fris en aromatisch. De plant groeit breed en
bloeit zeer laat in de herfst met felrode, buisvormige bloemen op ongeveer
50 cm hoogte.
Geef de plant een iets beschaduwde plaats en goed doorlatende grond, bij
zachte winters of goede bescherming blijft de plant in leven, oppotten en
in de schuur zetten bij vorst mag ook. Jaarlijks terugsnoeien helpt de
struikachtige plant om te verjongen. Vermeerderen door stekken lukt heel
gemakkelijk.

Leveringsmaanden: mei t/m september
€ 4,95

Anijsverbena
Lippia alba
(Engels: Anise Verbena)
ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS. Deze aantrekkelijke
Verbena heeft stevige, krachtig geurende
blaadjes en lila met witte bloemtrosjes. Geniet
van een heerlijke, krachtige thee, maar ook in warme melk is het een
voortreffelijk drankje! In de keuken geeft het een unieke verfrissing bij visen vleesgerechten. Deze smaak wordt o.a. veroorzaakt door de etherische
oliën carvone (30-35%) en limonene (25%). De Maya Indianen gebruiken
dit kruid al eeuwen alsontstressend en regulerend middel. De planten zijn
niet vorstbestendig, overwinteren is mogelijk bij +2̊C minimaal.

Leveringsmaanden: mei t/m september
830998.1 1 plant 

€ 12,50

Argania spinosa
(Engels: Argan Tree)

Salvia rutilans

830997.1 1 plant 

€ 5,95

Rosa gallica var. Officinalis
(Engels: The Apothecary's Rose,
Red Rose of Lancaster)

Guavesalie

Mentha arvensis
(Engels: Field Mint)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
830999.1 1 plant 

Leveringsmaanden: mei t/m september

€ 5,95

Een (helaas) bedreigde boomsoort, die zeer
goed in halfwoestijnklimaat gedijt. Vroeger
kwamen ze heel veel in Noord-Afrika voor. Uit
de olierijke zaden wordt arganolie gewonnen,
inmiddels zo zeldzaam dat deze bijna goud waard is... In het gebied van
de Berbers in Marokko komen gelukkig nog bomen voor, ze schenken
brandhout, schaduw en voedsel aan geiten en kamelen. De vruchten lijken
op gele pruimen, maar zijn niet voor de mens eetbaar.

Leveringsmaanden: mei t/m september
831080.1 1 plant 

€ 6,95

Aspergeplanten 'Gijnlim'
Asparagus officinalis
(Engels: Asperagus)
Dit ras asperges is voor de professionele teelt
het neusje van de zalm! Speciaal geschikt voor
de groene teelt doordat de kop van de stengel
mooi gesloten blijft, dat oogt mooi als
oogstproduct. Maar dit ras is veelzijdig en wordt ook veel gebruikt als
topper voor de witte teelt! Zeer vroege oogst, grote opbrengst van dikke
stengels. Het gewas is zeer uniform (gelijk) en heeft sterk loof.
Plantafstand 160x40 cm. We leveren de zwaarste kwaliteit: 70/+, dat is
“klauwen” van 70 g en zwaarder in A kwaliteit.
Tip: bij de teelt van gebleekte (witte) asperge is aspergefolie heel handig!
Zie 845005

Leveringsmaanden: april t/m juni
831130.1 10 planten (klauwen) 

€ 8,95

831130.2 100 planten (klauwen) 

€ 69,00

Planten en Schimmels - Eetbare planten
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Aspergeplanten 'Backlim'

Asperge, Paarse 'Erasmus'

Asparagus officinalis
(Engels: Asperagus)

Asparagus officinalis
(Engels: Asperagus)

BIOLOGISCH GETEELDE PLANTEN.
Dit ras asperges is voor de professionele teelt
het neusje van de zalm! Speciaal geschikt voor
de groene teelt doordat de kop van de stengel
mooi gesloten blijft, dat oogt mooi als oogstproduct. Maar dit ras is
veelzijdig en wordt ook veel gebruikt als topper voor de witte teelt!
Middenvroege oogst, prima opbrengst van dikke stengels. Het gewas is
zeer uniform (gelijk) en heeft sterk loof. Plantafstand 160x40 cm. We
leveren in 2022 een zware kwaliteit: A70/+, dat is “klauwen” van 70 g en
zwaarder.
Tip: bij de teelt van gebleekte (witte) asperge is aspergefolie heel handig!
Zie 845005

Ziehier, de eerste 100% mannelijke paarse
asperge. Dit komt de opbrengst enorm ten
goede! De teelt is in heel Europa mogelijk,
zowel in kouder als zeer warm (subtropisch)
klimaat. De dikke, intens paarse stengels hebben een bijzonder aroma! Na
de jaarlijkse oogst wordt gevolgd door flink hoogopgaande groei. Grote
kwekers ploegen een extra rug tegen de planten aan, een hobbykweker
kan ook een klimnet liggend langs stokken omhoog trekken. We leveren in
2022 een zware kwaliteit: A70/+, dat is “klauwen” van 70 g en zwaarder.
Tip: bij de teelt van gebleekte (witte) asperge is aspergefolie heel handig!
Zie 845005

Leveringsmaanden: april t/m juni
831132.1 10 planten (klauwen) 

€ 12,50

831132.2 90 planten (klauwen) 

€ 99,00

Aspergeplanten 'Grolim'
Asparagus officinalis
(Engels: Asperagus)
Dit ras asperges is voor de professionele teelt
het neusje van de zalm! Een middenvroeg,
oogstzeker en ziektebestendig ras, zeer
geschikt voor de witte en redelijk voor de
groene teelt. Dit ras wordt ook in de kas geteeld voor nog vroegere oogst.
De asperges worden flink dik en zijn zeer mals! Het gewas (na de oogst)
wordt vrij open van groei met donkergroen blad. Plantafstand 160x30 cm.
We leveren de zwaarste kwaliteit: 70/+, dat is “klauwen” van 70 g en
zwaarder in A kwaliteit.
Tip: bij de teelt van gebleekte (witte) asperge is aspergefolie heel handig!
Zie 845005

Leveringsmaanden: april t/m juni
831140.1 10 planten (klauwen) 

€ 8,95

831140.2 100 planten (klauwen) 

€ 69,00

831140.3 1 plant 

€ 2,50

Aspergeplanten 'Grolim'
Asparagus officinalis
(Engels: Asperagus)
BIOLOGISCH GETEELDE PLANTEN.
Dit ras asperges is voor de professionele teelt
het neusje van de zalm! Een vroeg, oogstzeker
en ziektebestendig ras, dus extra geliefd in de
biologische teelt. Zeer geschikt voor de witte en redelijk voor de groene
teelt. Dit ras wordt ook in de kas geteeld voor nog vroegere oogst. De
asperges worden flink dik en zijn zeer mals! Plantafstand 160x30 cm. We
leveren in 2022 een zware kwaliteit: A70/+, dat is “klauwen” van 70 g en
zwaarder.
Tip: bij de teelt van gebleekte (witte) asperge is aspergefolie heel handig!
Zie 845005

Leveringsmaanden: april t/m juni
831142.1 10 planten (klauwen) 

€ 12,50

831142.2 90 planten (klauwen) 

€ 99,00

Asperge, Paarse 'Purple Passion'
/ 'Sweet Purple'
Asparagus officinalis
(Engels: Asperagus)
Je ziet ze niet veel, maar voor de hobbyist is
deze purperen asperge (intern crème-groen)
een smaaktopper! 20% Zoeter en zeker
aromatischer dan menig ander ras geeft deze flink groeiende (tetraploïde)
sierlijke variëteit vanaf het 2e jaar de eerste oogst. Rauw (in salades) op
zijn mooist en kort gekookt of gestoofd blijven ze vlammend purper, langer
gekookt worden ze donkergroen.
Tip: bij de teelt van gebleekte (witte) asperge is aspergefolie heel handig!
Zie 845005

Leveringsmaanden: april t/m september
831145.1 1 jonge plant 

€ 3,95

Avocado
Persea americana

Leveringsmaanden: april t/m juni

De vrucht van deze boom is heel bekend, de
zachte, zalvende smaak uitlepelen met een
beetje zout: heerlijk! Dat deze vrucht bijzonder
gezond is vanwege de onverzadigde vetten en
de ruime hoeveelheid IJzer, Kalium en Proteïne
is wat minder bekend... De planten kunnen als kamerplant worden
gehouden en mogen alleen bij hoge temperatuur naar buiten. Geef
voldoende water, maar laat de plant niet nat staan, dus goed
waterdoorlatende potten en grondmengsel gebruiken. Regelmatig sproeien
want de plant houdt van een hoge luchtvochtigheid. 2 planten geven een
betere kans op vruchtzetting, want kruisbestuiving lukt beter dan
zelfbestuiving. Aan 1 plant komen zowel mannelijke als vrouwelijke
bloemen voor (eenhuizig), deze zijn wit, zeer klein en moeten met wat
hulp van ons (of van insecten) onderling worden bestoven.

831147.1 10 planten (klauwen) 

€ 15,00

Leveringsmaanden: mei t/m september

831147.2 50 planten (klauwen) 

€ 65,00

831160.2 1 plant 

Asperge, Wilde

Bahamathee

Asparagus maritimus
(Engels: Asparagus)

Nashia inaguensis
(Engels: Bahama Berry, Pinapple
Verbena, Moujean Tea)

Zeer geliefd in de Italiaanse keuken zijn deze
fijne, extra smakelijke asperges. De "wilde"
smaak komt weer helemaal terug op je bord.
Dit soort groeit nog steeds aan de kust van de
Adriatische Zee en komt dichtbij de smaak van asperges, die zo geprezen
werden door Plinius (37-79 na Chr.) We leveren jonge planten.

Leveringsmaanden: mei t/m september
831150.1 1 plant 

€ 4,95

Asperge, Wilde

Het blad heeft een fris citroenaroma met
tintjes vanille en ananas, je maakt er een
heerlijke thee van! De minuscuul kleine, witte
bloemetjes geuren heerlijk en vormen na bevruchting oranjerode
minibesjes. Het struikje groeit van oorsprong op de Caraïbische Eilanden,
snoeien wordt goed verdragen. Bonsaikwekers zijn ook gek op dit struikje
omdat je er mooie boompjes van kan snoeien. Zet de planten vanaf
september (als het kouder wordt) binnen, ze kunnen niet tegen kou onder
de 5̊C. Vanaf mei mogen ze eventueel naar buiten en houden van volle
zon. Wel voortdurend vochtig houden!

Leveringsmaanden: april t/m september

Asparagus acutifolius
(Engels: Wood Asparagus)

831170.1 1 plant 

Er zijn meerdere soorten, die Wilde Asperge
worden genoemd (Asparagus maritimus en
Ornithogalum pyrenaicum), maar we zijn trots
en blij dat we deze unieke Wilde Asperge
(Asparagus acutifolius) hebben gevonden. Onze Sloveense kweker heeft
een methode ontwikkeld om de (lastige) zaden te laten ontkiemen en
heeft ons honderden plantjes geleverd.
De planten groeien vaak aan bosranden, maar ze kunnen ook prima in de
zon groeien. Het eerste dat opvalt is, dat de plant stekelige stengels maakt
met naaldvormige blaadjes, die ook in de winter eraan blijven. Elk voorjaar
groeien de jonge scheuten in een mixkleur van groen en paars uit de
grond, oogst ze zeer jong en ervaar de stevige aspergesmaak zoals je
deze nog nooit geproefd hebt. Elke kok, die deze wilde soort heeft
geproefd, wil niet meer anders! De planten settelen goed in elke grond en
kunnen zich flink in de breedte uitbreiden.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831152.1 1 plant 

€ 7,50

831152.2 5 planten 

€ 35,00

831152.3 10 planten 

€ 65,00

Aspergette
Ornithogalum pyrenaicum
(Engels: Prussian Asparagus, Wild
Asparagus, Bath Asparagus,
Pyrenees Star of Bethlehem, Spiked
Star of Bethlehem)

€ 8,95

Banaan, Dwerg 'Dwarf Cavendish'
Musa acuminata
(Engels: Dwarf Banana)
Deze dwergbanaan heeft een fraaie
kastanjebruine tekening op het blad (vooral als
deze jong is) en produceert bovendien
heerlijke, kleine banaantjes met een dun geel
schilletje. Het ras is genoemd naar William Cavendish (de 6e graaf van
Devonshire) die deze banaan naar Europa haalde en ze succesvol
vermeerderde vanuit zijn kassen in Engeland. In de tropen (vollegrond)
worden de planten ongeveer 2 m hoog, andere bananen uit deze familie
kunnen met gemak tot meer dan 7 m hoogte uitgroeien. In een flinke pot
geteeld zijn de planten nog wat compacter en dus goed als kamerplant te
kweken. Voordat er vruchten verschijnen groeien er grote purper met
witte bloemen aan de plant. Vervolgens verschijnen dus de 25 cm grote
banaantjes aan de bloeistengel. Na vruchtzetting zal de plant afsterven,
maar de nieuwe uitlopers onderaan de planten kunnen weer tot nieuwe
volwassen exemplaren uitgroeien. Houd de planten boven de +10ºC en
het liefst staat deze lekker zonnig. Planten mogen in de zomer buiten
staan, maar houd ze uit de wind, de bladeren scheuren gemakkelijk en dat
is niet zo fraai. Strikt genomen vallen bananen niet onder fruit maar onder
de algemene eetbare vruchten, de plant vormt namelijk geen boom (is
namelijk niet houtig), maar valt onder meerjarige, kruidachtige planten.

Leveringsmaanden: mei t/m september

ZEER EXCLUSIEF EN (DUS) IN VERHOUDING
DUUR...
Na een jarenlange zoektocht kunnen we eindelijk deze onbekende en
exclusieve groentesoort (beperkt!) aanbieden. De bloemstengels worden
rauw in de knop geoogst en klaargemaakt als een heerlijke asperge met
een stevige, “wilde” smaak. Maak een productieveldje op een licht
beschaduwde plek, humus- en kalkrijk en oogst ze jarenlang: de planten
zijn zeer winterhard. Ze hebben op zijn minst graag wat onderbegroeiing,
niet woekerend (ongemaaid) gras is ook al goed. Vroeger groeide deze
telg van de vogelmelkfamilie uitbundig rond de stad Bath in Engeland,
maar daar heeft men te gretig geoogst... In de berggebieden van Frankrijk
en Spanje (Pyreneeën) tref je ze nog aan en worden aldaar door de
bevolking geoogst en op de markt gebracht. De Fransman noemt deze
verrukkelijke groente ook wel Asperge des Bois omdat ze in lichte bossen
het meest met rust gelaten worden en dus daar nog voorkomen. Als je
eens wat bloemen laat doorgroeien, geniet dan van bloemstengel van 40100 cm hoog, aan het eind gesierd met bloemtrossen van 30-50 cm groot.
De stervormige bloemetjes (mei-juli) zijn crèmewit en blijven na de bloei
geopend om geleidelijk af te rijpen in fraaie doosvruchten.
VANAF JUNI KAN HET PLANTJE ZICH TERUGTREKKEN EN BLIJFT ER EEN
BOLLETJE OVER. HAAL DEZE VOORZICHTIG UIT HET POTJE EN PLANT
DEZE UIT.

Leveringsmaanden: vanaf maart
831155.1 1 plant 

€ 19,95

€ 9,95

831180.1 1 kleine plant 

€ 5,95

831180.2 1 middel plant 

€ 7,95

Bergbasilicum, Blauwe 'Magic
Mountain'
Ocimum basilicum
ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS. Een basilicum van
ongekende schoonheid en taaier dan de
meeste andere soorten. Het blad is groen met
paarse nerven en paarse stengels en de blauwe bloemen staan in stevige,
langwerpige trossen (als een Veronica) tot in september te bloeien. De
planten kunnen bij afkoeling in september naar binnen en overwinteren
redelijk goed bij temperaturen boven de 5grC.
Niet te vergeten de smaak, deze is aromatisch als Italiaanse basilicum,
maar iets pittiger met een goede sprankelende nasmaak.

Leveringsmaanden: mei t/m september
831200.1 1 plant 

€ 3,95

831200.2 3 planten 

€ 9,95

Planten en Schimmels - Eetbare planten
Bergbasilicum, Witte 'White
Mountain'
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Betel

Boldothee Of Boldobes

Piper betle
(Engels: Betel)

Ocimum basilicum

Peumus boldus

ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS. Een basilicum van
ongekende schoonheid en taaier dan de
meeste andere soorten. Het blad is frisgroen
en de witte bloemen staan in stevige, langwerpige trossen (als een
Veronica) tot in september te bloeien. De planten kunnen bij afkoeling in
september naar binnen en overwinteren redelijk goed bij temperaturen
boven de 5grC.
Niet te vergeten de smaak, deze is aromatisch als Italiaanse basilicum,
maar iets pittiger met een goede sprankelende nasmaak.

Deze pittige bladpeper is een zeer populair,
opwekkend kauwproduct in Azië. Gevuld met
nootjes, citroen, tabak en specerijen
(kruidnagel). Er worden geneeskrachtige
werkingen aan deze “betel quid” toegedicht. Deze klimmer kan ‘s zomers
op een schaduwplekje naar buiten, ‘s winters als kamerplant binnen.

Leveringsmaanden: mei t/m september

Betelnoot

831210.1 1 plant 

€ 3,95

831210.2 3 planten 

€ 9,95

Bergboekweit
Aerva lanata
(Engels: Mountain Knotgrass)
In India komt deze plant in het wild voor en is
daar en in Afrika een belangrijke eetbare en
symbolische plant. Alle delen van de plant zijn
eetbaar, vooral het blad is geliefd, deze wordt
kort gestoofd als spinazie en toegevoegd in soepen. De plant bevat zeer
veel mineralen! In het wild wordt de plant graag gegeten door vee en
kippen... Slangenbeten worden behandeld met dit kruid, mij is niet bekend
of dit ooit heeft geholpen. Wel is zeker, dat de plant in veel
geneesmiddelen wordt gebruikt! Bijzonder is de kruidige kamfergeur van
de wortels. Symbolisch wordt de plant gebruikt als beschermer tegen
kwade geesten, gelukbrenger voor jagers en bewaker van weduwen. De
plant is meerjarig, maar verdraagt geen vorst.

Leveringsmaanden: april t/m september
831211.1 1 plant 

€ 3,95

Berglook, Wilde
Allium carinatum
(Engels: Keeled Garlic)
In de natuur houdt dit meerjarige uitje van
vochtige, doorlatende grond en komt vaak in
bergweiden voor. Na de donkerlila bloemetjes
ontstaan kastanjebruine minibolletjes, de uikraaltjes of broedbolletjes, die vers een lekker pittig smaakje aan salade
geven. Hoogte 90 cm. (Soms is alleen de witbloeiende soort beschikbaar,
dan leveren we die)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831212.1 1 plant 

€ 2,95

Calamintha grandiflora
(Engels: Lesser Calamint)
Op een afstand geeft de bloeiende
bergsteentijm de indruk van echte tijm: zacht
lila en een gezoem van bijen en hommels!
Dichtbij valt de frisse muntgeur op, die
ongeëvenaard is: een vleugje tijm en kamfer zijn duidelijk merkbaar! Het
bonte blad is sierlijk groen met witte en gele vlekken en de bloei van de
duizenden lipbloemen kan tot diep in de herfst doorgaan als de
uitgebloeide plant direct wordt teruggeknipt. De smaak is pikant en
muntachtig, zowel blad als bloem is eetbaar in salades, in vlees- en
visgerechten, aardappels, kruidenboter etc. Geef de planten een zonnige
plaats, goede drainage en enige bescherming in de winter.

Leveringsmaanden: mei t/m september
€ 2,95

Bergthee
Gaultheria procumbens
(Engels: Checkerberry, Boxberry,
Teaberry)
Bekend als winterplantje vanwege de sierlijke
besjes. Niet veel mensen kennen de vele
toepassingen van dit Noord-Amerikaanse
plantje! De besjes kunnen zowel rauw als gekookt worden gegeten en
hebben een heldere, pittige smaak; na de vorst verbetert de smaak. Het
jonge blad wordt rauw gegeten en heeft een prettige bite. Heel populair is
de heerlijke thee, die van het blad wordt getrokken, na het fermenteren
van het rode blad ontstaat een sterke thee. Voor de Indianen was dit
plantje heel belangrijk als pijnstiller, ontstekingsremmer en
stimuleringsmiddel. De olie, die uit dit plantje wordt getrokken bevat
dezelfde stoffen als aspirine. Niet geschikt voor mensen met een allergie
voor salicylaten.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831215.1 1 plant 

831230.1 1 plant 

€ 4,95

Leveringsmaanden: mei t/m september
831245.1 1 plant 

Areca catechu
(Engels: Pinang Palm)
In de (Indonesische) tropen is dit een grote
palm, wij moeten de plant dus (uiteindelijk) in
een flinke pot telen. De bloei en vruchten
ontstaan na vele jaren groei net onder de
bladkruin.
In het Verre Oosten wordt de onrijpe noot veel gekauwd. In Indonesië
noemt men het: het kauwen van de "Sirih-Pinang". De noot wordt in
kleine brokjes gehakt en ingepakt in een stuk betelblad (niet van de
betelpalm maar van de betelpeper (zie 831230)) en vermengd met wat
ongebluste kalk, kruidnagel en pruimtabak . Het gecombineerd gebruik
met kalk versterkt het effect van de betelnoot doordat de stof areciline
omgezet wordt in de werkzame stof arecaidine. De kalk is, afhankelijk van
wat de omgeving te bieden heeft, afkomstig van kalkrotsen, koraal,
zeeschelpen of slakkenhuisjes. Er ontstaat bij menging een rode pasta die
bij het kauwen het speeksel vuurrood kleurt. Bij chronisch gebruik
verkleuren de tanden rood. Na het kauwen worden de dan smakeloos
geworden resten uitgespuugd. Dit zorgt voor kleine rode spuugplekken op
de grond. Omdat dit een onsmakelijk gezicht is, is het kauwen van betel
verboden op sommige openbare plekken. Om de bittere smaak te
verfijnen wordt, afhankelijk van regio, budget of beschikbaarheid het
"betelhapje" nog voorzien van soms wel tientallen andere ingrediënten
(honing, vruchten, gemalen noten, pepermunt, salmiak, zoethout en
extracten van planten). Vaak claimt de verkoper dat ook dit de werking zal
versterken.
Het te bereiken effect van deze vruchten: Gaat het hongergevoel tegen en
heeft een licht euforische en opwekkende werking. Bijwerkingen:
misselijkheid, buikloop, verhoogde hartslag, irritatie van de slijmvliezen,
gebitschade, bij chronisch gebruik verhoogde kans op gezwellen aan de
mond en slijmvliezen, verhoogde kans op orofarynx carcinoom. Let dus
op: alles met mate...! (bewerkte tekst uit Wikipedia)

Leveringsmaanden: mei t/m september
831232.1 1 plant 

€ 4,95

Blauwe Lilly Pilly

Bergsteentijm, Bonte 'Variegata'

831213.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

€ 5,95

Syzygium oleosum
(Engels: Blue Lilly Pilly)
Een Australisch boompje uit de natte
(sub)tropen. Het blad geurt heerlijk na wrijving
naar zoete vruchten...! De kleine, lilablauwe
vruchtjes kunnen zowel vers als gekookt
gegeten worden, ze hebben een prettige textuur en een mild en zoet
aroma. De plant misstaat zeker niet als sierplant!

Leveringsmaanden: mei t/m september
831236.1 1 plant 

€ 6,95

Bonenkruid, Berg 'Citriodora'
Satureja montana
(Engels: Winter Savory)
Lage, compacte, natuurlijke soort uit
Joegoslavië met klein blad dat naar citroen
ruikt. De combinatie van het heerlijke aroma
van bonenkruid met citroen doet menig
(hobby)kok het hart sneller kloppen... Maak een spannende bonenschotel,
een smakelijke salade of een pittige thee!

Leveringsmaanden: april t/m september
831247.1 1 plant 

€ 4,95

Bonenkruid, Kruipend
Satureja repanda
(Engels: Creeping Savory)
Een van de laagste, kruipende bonenkruid, die
we kennen. Geef de plant een zonnige plaats,
kalkrijke grond (niet in potgrond) en goed
waterdoorlatend. Met dit kruid maak je een
spannende bonenschotel, een smakelijke salade of een pittige thee!

Leveringsmaanden: april t/m september
831248.1 1 plant 

€ 3,95

Boslook
Allium paradoxum var. Normale
(Engels: Few-Flowered Leek)
Deze schaduwminnende, prachtige look is
(hoewel zeer zeldzaam) verwilderd in
Nederland. Net als Daslook is deze Boslook
een ware verwennerij voor de uien- en
knoflookliefhebber! Het is slim om eerst een veldje aan te leggen van deze
look. Ze groeien gemakkelijk en al snel kan je het blad en de bloemetjes
oogsten: beide hebben een subtiele en fijne uiensmaak met een tintje
knoflook.

Leveringsmaanden: januari t/m september
831249.1 1 plant 

€ 3,95

Bospinda
€ 6,95

Bodhiboom
Ficus religiosa
(Engels: Holy Fig)
De Bodhiboom is inheems in India en Sri
Lanka en is de belangrijkste boom in het
Boeddhisme. Deze geldt als heilige boom,
omdat Gautama Boeddha, de stichter van het
boeddhisme, onder een bodhiboom: bodhi (=verlichting) bereikte. Binnen
het Hindoeïsme worden ook veel exemplaren van deze Ficus als heilig
erkend, maar daar gaat de plaatselijke priester over... De opvallend
gevormde bladeren hebben een "druppelspits", waarvan men aanneemt
dat die zorgen voor de snelle afvoer van regenwater. De plant mag ‘s
zomers buiten staan en is verder een boeiende kamerplant, die je niet snel
aantreft in het normale kamerplantensortiment! Voor de sier worden de
blaadjes ontdaan van het bladgroen en vervolgens gedroogd, wat een
prachtig skelet oplevert! Uiteraard wordt aan zo’n heilige boom veel
geneeskrachtige werking toegeschreven, op internet is daar informatie
over.

Leveringsmaanden: mei t/m september
831240.1 1 plant 

Uit Centraal Chili komt deze bekende thee- en
bessenplant. De blaadjes hebben een sterk
aroma, dat het je kan typeren als houtig, iets
bitter met kamfer. Dat vraagt natuurlijk om
een zelfde toepassing als ons Europese
laurierblad, maar ook als mild deel in de Tisane (Yerna Mate), een
beroemde kruidenthee in Zuid-Amerika. Dat deze thee allerlei
gezondheidsclaims heeft vanuit traditionele geneesmethoden valt te raden.
Omdat boldine in zuivere vorm giftig is, moet de “Mate” met mate
gedronken worden, geen liters per dag... Minder bekend, maar zeer
smakelijk zijn de kleine, paarsgroene vruchtjes!

€ 6,95

Amphicarpa bracteata
(Engels: Hog Peanut)
Een snelgroeiende kruip- of klimplant met de
bijzondere eigenschappen van een echte
tropische pinda! De laag ontstane bloemen
richten zich na bevruchting naar de grond: net
onder de grond groeit vanuit elke bloem een “nootje” van 1-2 cm groot,
die een dun schilletje heeft. Na pellen kunnen ze rauw, gebrand of
gebakken worden gegeten: een frisse nootsmaak met een tintje
bonenaroma. De hoger bloeiende bloemen vormen peultjes met enkele
echte zaden, die net als linzen kunnen worden gekookt. Het blad is
driedelig en de lila bloemetjes groeien in trosjes. Omdat de plant
vlinderbloemig is, wordt stikstof gebonden aan de worteltjes, die
eventueel door buurplanten wordt gewaardeerd, een combinatie met
stevig groeiende andere planten zoals maïs o.i.d. (let op voor
overwoekering) is daarom heel nuttig. Het oogsten is een geduldig klusje!
De plant is goed winterhard in ons klimaat (zone 7), houdt van schaduw
(bosplant) en humeuze grond.

Leveringsmaanden: april t/m september
831250.1 1 plant 

€ 3,95
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Brandnetel, Californische

Cacaoboom

Chileense Limoenklaver

Urtica gracilis
(Engels: California Nettle)

Theobroma cacao
(Engels: Cacao Tree, Cocoa Tree)

Oxalis adenophylla
(Engels: Silver Shamrock)

Deze slanke brandnetel groeit in NoordAmerika en heeft veel minder brandharen dan
de klassieke brandnetel! Minder brand =
makkelijker oogsten....
Brandnetels zijn een van de nuttigste wilde planten van de wereld. Ze
bieden beschutting voor vogels, voeden vele insecten en vlinders en zijn
geneeskrachtig voor de mens. Het jonge blad geeft een lekkere spinazie of
soep, gedroogd kan het blad ‘s winters alsnog in de soep en van het
gedroogde blad maak je thee. Vol mineralen (vooral IJzer) en vitaminen
(vooral A en C) geeft het een gezondheidsboost in het voorjaar! Het
bladgroen wordt commercieel gebruikt als kleurstof (E140), de stengels
worden gebruikt voor het weven van stoffen, het draaien van touw en het
fabriceren van papier. Van de jonge scheuten wordt bier gebrouwen.
Allerlei extracten van brandnetel worden gebruikt ter verrijking van
compost, als bladversterker en insectenweerder. Ik ben zeker nog
toepassingen vergeten... Teel de planten in een grote pot of metselkuip, in
de tuin woekert deze.

CACAOBOOM WORDT MEER GEVRAAGD DAN
AANGEBODEN. REKEN OP EEN TAMELIJK
LANGE WACHTTIJD.
De cacaoboom wordt geteeld in landen rond
de evenaar en levert cacaobonen, waarvan chocolade wordt gemaakt. Hij
groeit tussen 20̊NB en 20̊ZB en stelt hoge eisen aan neerslag, temperatuur
en bodemvruchtbaarheid. Cacaobomen groeien slecht in de volle zon.
Daarom wordt cacao meestal onder schaduwbomen geteeld. Het is dus
een uitdaging om deze plant als kamerplant op te kweken, ze mogen ‘s
zomers (in de schaduw) naar buiten. Een cacaoboom wordt in de natuur
meer dan 50 jaar oud, tot 10 m hoog en maakt een dichte kroon van
leerachtig blad. Als de boom ± 4 jaar oud is, gaat hij bloeien. De kleine
witte of roze bloemen zitten direct op de stam en op de dikke takken. Als
hij eenmaal is gaan bloeien, bloeit de cacaoboom zonder ophouden vrijwel
het hele jaar door. De boom draagt dan ook constant vruchten.
Bloeiwijze
Ondanks de lange bloei, levert de cacaoboom maar 30-40 (op langwerpige
meloenen lijkende) vruchten per jaar. Ze worden geplukt en vervolgens
opengebroken, de cacaobonen liggen in het midden van de vrucht. Elke
vrucht bevat 40-50 “bonen”, die elk ± 1 g wegen. Een gemiddelde
cacaoboom levert per jaar dus 1-2 kg bonen. Deze worden met het
vruchtvlees dat er nog aanzit door schimmels en bacteriën 5 dagen
gefermenteerd. Hierbij loopt de temperatuur op tot 50̊C. De kiem van het
zaad wordt gedood en de kleur verandert van paars naar bruin. Door het
fermenteren worden de smaakvoorlopers voor de chocoladesmaak
gevormd. Vervolgens worden de bonen in de zon of in drooghuizen
gedroogd. Deze zijn vervolgens klaar voor de export.
Geschiedenis
De cacao is inheems in Midden-Amerika en het noordelijke deel van ZuidAmerika. De Azteken verbonden cacao met Tlaloc, de god van de regen en
de vruchtbaarheid. Zij dronken een cacaodrank (Xocoatl) die vaak op
smaak werd gebracht met vanille, chilipeper en piment.
Cacaobonen dienden bij de Azteken ook als betaalmiddel. Voor 10 bonen
kon een konijn gekocht worden, terwijl men - naar verluidt - een slaaf kon
kopen voor 100 bonen. De Spaanse veroveraar Fernando Cortez bracht in
1528 als eerste een grote hoeveelheid cacaobonen naar Europa.
In de 17e en 18e eeuw is de cacao aangeplant in Azië, met name in
Ceylon, Indonesië en Maleisië. In Zuid-Amerika verspreidde de productie
zich tot in Brazilië. Ook in Afrika werden cacaobomen aangeplant, aan de
Goudkust (het huidige Ghana). Een vrijgelaten slaaf bracht de bonen in
1879 vanaf een plantage op Femando-Po over naar zijn geboorteland.
In 2002 was 79% van de wereldproductie afkomstig uit de landen
Ivoorkust, Ghana, Indonesië, Nigeria en Brazilië. Een van de meest
gebruikte insecticiden bij de verbouw van cacao in West-Afrika is lindaan
(hexachloorcyclohexaan), een giftige organochloorverbinding net als DDT.
Nederland heeft vanouds een belangrijke rol in de cacaohandel gespeeld.
In Suriname werden cacaobomen aangeplant. Na de afschaffing van de
slavernij in 1863 waren deze cacaoplantages niet lonend meer. Amsterdam
is nog steeds de belangrijkste wereldhaven voor cacao, jaarlijks wordt hier
circa 500.000 ton cacaobonen overgeslagen. In 1828 werd door Conrad
van Houten ontdekt hoe het vet uit de bonen kon worden verwijderd,
waarbij cacaopoeder en cacaoboter ontstond. Dit was de basis voor de
huidige chocolade.
CACAO IS NIET GEMAKKELIJK TE TELEN. GEEF ZE EEN WARME EN
VOCHTIGE PLAATS, DOOR DE BEHOEFTE AAN HOGE
LUCHTVOCHTIGHEID KUNNEN ER PLEKJES OP HET BLAD ONTSTAAN,
KIJK DUS NIET TE KRITISCH…! HET IS DE UITDAGING VAN JOU ALS
KWEKER OM ZE VERDER TE HELPEN.

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.

Leveringsmaanden: april t/m september
831255.1 1 plant 

€ 3,95

Braziliaanse Kers
Eugenia brasiliensis
(Engels: Brazil Cherry, Grumichama)
De Braziliaanse kers of Grumichama is een
subtropische plant, die zich dus bij ons prima
thuis voelt in huis (in de winter koel en licht)
en ‘s zomers buiten. Een geringe nachtvorst
doorstaat de plant. De witte bloemetjes zijn al een sieraad en worden na
bestuiving beloond met sierlijke, purperzwarte vruchtjes (soms oranje),
zeer vitamine C-rijk!
Ze zijn 1-2 cm in doorsnee en hebben een prettige, zoete kersensmaak.
De vruchten bevatten één tot drie zaden. Ze kunnen als handfruit dienen
of worden verwerkt tot jam en gelei. Pitjes kunnen beter worden
verwijderd. Vruchtzetting vindt na enkele jaren plaats.

Leveringsmaanden: april t/m september
831260.1 1 plant 

€ 6,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831270.1 1 jonge plant 

€ 6,95

831270.2 1 grote plant 

€ 19,95

Chileense Lantaarnboom
Crinodendron patagua
(Engels: White lantern tree, Lily of
the valley tree)

831291.1 1 plant 

€ 2,95

Chileense Wijnbes
Aristotelia chilensis
(Engels: Macqui, Chilean Wineberry)
Deze zeer gezonde, zwarte besjes (5-7 mm)
groeien in vrij zuidelijke bossen van Chili en
Argentinië en zijn aldaar zeer gewild en duur
op de markt. De planten groeien bij ons in
flinke potten en moeten vorstvrij (bijvoorbeeld in een schuur)
overwinteren, een zeer lichte vorst wordt wel verdragen. Geef ze lichtzure,
goed drainerende grond. De smaak is zoetzuur (als bosbessen), goed uit
de hand te eten, maar je maakt er een ook gezonde jam, sap of wijn van.
VOOR DE BESTUIVING IS EEN MANNELIJKE PLANT NODIG, BESTEL ZE
DUS ALTIJD SAMEN!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831292.1 1 vrouwelijke plant 

€ 6,95

831292.2 1 mannelijke plant 

€ 6,95

Cidergomboom
Eucalyptus gunnii
(Engels: Cider Gum)
Een in ons klimaat goed winterharde boom, na
een strenge vorst kan invriezing plaatsvinden,
maar loopt de boom toch weer uit vanuit de
wortel. Iedereen kent wel de krachtige helende
werking van Citronellaolie: etherisch en krachtig als Fishermans Friend...
Het blad levert deze olie. Een gezond en zoet drankje wordt getapt uit de
wonden van de schors, de plant schijnt ook een zoet manna te leveren.
Deze sierlijke boom groeit uitstekend in een grote pot!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831295.1 1 kleine plant 

€ 5,95

831295.2 1 plant (middelgroot) 

€ 9,95

Citroengras
Cymbopogon citratus
(Engels: West Indian Lemon Grass)
Het meest bekende citroengras, beroemd om
zijn frisse citroensmaak in Aziatische
gerechten. Maar ook voor de thee heel geliefd!
Bekend is ook het gebruik in parfums, zeep,
olie en medicijnen. Deze originele, dikke, Aziatische soort leveren we
alleen als plant, omdat deze geen (goed) zaad levert.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Sier en nuttig ontmoeten elkaar weer! Dit
Chileense soort komt uit het koude Patagonië
en vormt heerlijk geurende, crèmewitte
klokvormige bloemetjes. Na de bloei ontstaan de roze rode medaillonachtige zaadpeulen, die tot diep in de herfst eraan blijven, ze doen wat
aan de kardinaalsmuts denken. Het struikje verdraagt goed de kou, de
bloesem is heel populair als bijenvoer! Uit de bast wordt looizuur
gewonnen voor het looien van leer.

Leveringsmaanden: mei t/m september
831290.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

€ 5,95

831300.1 1 plant 

€ 4,95

831300.2 1 grotere plant 

€ 7,95

Citroenkruid
Artemisia abrotanum
Wat het eerste opvalt is het prachtige,
diepingesneden, grijsgroene blad met sterk
citroenaroma. Het is een Zuid-Europese plant,
die net als lavendel en rozemarijn eigenlijk een
struikje (houtig) is, maar bij ons door jaarlijks
terug te snoeien zich steeds verjongt. Zet de plant zonnig en niet te nat,
dan blijft deze jarenlang je maatje! De iets bittere nasmaak was in de
Middeleeuwen reden om de plant te verwerken in vette gerechten voor
een betere vertering. Geen verkeerde keuze, want een matig gebruik is
goed voor het maag-darmkanaal. Uit de plant wordt een gele verfstof
getrokken. In 1792 werd absint, gemaakt van onder andere citroenkruid,
uitgevonden door een Franse dokter. Het was bedoeld als een
geneesmiddel, maar werd een volksdrank. Het beroemde kruidenbittertje
werd een tijd verboden vanwege de rustgevende bijwerking die werd
gewantrouwd, een thee getrokken van citroenkruid (en toevoegingen
vanwege de smaak) is nog steeds rustgevend. Overdaad schaadt!

Leveringsmaanden: april t/m september
831310.1 1 plant 

€ 2,95
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Citroensalie 'Lemon'

Coca

Daslook

Salvia rutilans

Erythroxylum

Een heerlijk frisse en fruitige salie, die echt
naar citroen geurt! Het blad wordt dan ook
gehakt aan fruitsalades en koude
vruchtensappen toegevoegd of als hele
blaadjes in de thee.
De bloemen, die iets zoet geuren en eetbaar zijn, versieren salades en
desserts. Ook uiteraard in vleesgerechten en wat dacht u van toevoegen
aan cakedeeg: fris en aromatisch. De plant groeit breed en bloeit zeer laat
in de herfst met felrode, buisvormige bloemen op ongeveer 1 m hoogte.
Geef de plant een iets beschaduwde plaats en goed doorlatende grond, bij
zachte winters of goede bescherming blijft de plant in leven, oppotten en
in de schuur zetten bij vorst mag ook. Jaarlijks terugsnoeien helpt de
struikachtige plant om te verjongen. Vermeerderen door stekken lukt heel
gemakkelijk.

HOEWEL DE WACHTTIJD VAN DEZE PLANTEN
LANG KAN ZIJN, LATEN WE DEZE KORT NA
PLAATSING VAN DE ORDER
VOORUITBETALEN. WE VERZOEKEN JE: NIET
STEEDS MAILEN WAAR HET BLIJFT, WE
BELOVEN TE ZULLEN LEVEREN!

Allium ursinum
(Engels: Wood Garlic)

Leveringsmaanden: april t/m september
831315.1 1 plant 

€ 3,95

Citroenverbena
Lippia citriodora
Dit kruid geeft absoluut de meest frisse en
heldere citroenbeleving, zelfs lekkerder dan
citroen zelf…! Heerlijk om een paar blaadjes te
kwetsen door frisdrank! Of maak er 'Tisane de
Verveine' van, een heerlijke kruidenthee.
Overwinteren als kuipplant is goed mogelijk, op mijn dakterras overleeft
de plant een lichte vorst zonder bescherming. De plant maakt geen zaad,
dus we kunnen alleen planten leveren.

Leveringsmaanden: mei t/m september
831320.1 1 plant 

€ 3,95

Citroenverbena 'Limoentje'

In Zuid-Amerika werd en wordt het blad van de cocaplant in sociale
groepen gekauwd (of er wordt thee van gemaakt) ter stimulering en ter
onderdrukking van bv. hongergevoel (of andere negatieve gevoelens). De
plant heeft vrij dik en klein blad, crème bloemetjes en rode besjes. De
Coca-plant veroorzaakt (vooral in de zgn. Westerse beschaving) veel
ellende, doordat (in laboratoria) uit het blad cocaïne kan worden
geëxtraheerd. Maak eens kennis met deze omstreden plant! We leveren de
E. coca var. Coca. Hoe groter de maat, hoe eerder ze bloeien en bessen
gaan geven voor uitbreiding van de familie…
Een “zaailing” is ongeveer 3-5 maanden oud, “kleine plant”: 5-7 maanden,
“M plant”: 7-9 maanden, “L plant”: 9-12 maanden, “XL plant”: 12-15
maanden, “XXL plant”: 15-24 maanden, “Capitool plant”: 2-3 jaar en
“Metropool plant”: minimaal 5 jaar oud.
LET OP:
Cocaplanten zijn zeer kwetsbaar, het is een uitdaging om de juiste
standplaats en verzorging te vinden. We helpen daarbij d.m.v. bijgaande
verzorgingstips. Door verzending en verandering van standplaats zal de
plant vaak te lijden hebben en dit uiten door bladverlies. De hergroei is
geheel voor het risico van de koper, wij geven op coca geen garantie!
Ook het verzenden van de planten is risicovol, hoewel we ons uiterste best
doen om deze kwetsbare planten schokvrij in te pakken, kan het wel eens
mis gaan tijdens het vervoer. we geven uitdrukkelijk geen garantie op een
ongeschonden aankomst!

Leveringsmaanden: juni t/m september

Lippia citriodora
Dit kruid geeft absoluut de meest frisse en
heldere citroenbeleving met een herkenbaar
tintje limoen! Heerlijk om een paar blaadjes te
kwetsen door frisdrank! Of maak er 'Tisane de
Verveine' van, een heerlijke kruidenthee.
Overwinteren als kuipplant is goed mogelijk, op mijn dakterras overleeft
de plant een lichte vorst zonder bescherming. De plant maakt geen zaad,
dus we kunnen alleen planten leveren.

Leveringsmaanden: mei t/m september
831325.1 1 plant 

WE VERZENDEN ONZE PLANTEN MET EIGEN VERVOER OF (ALS DE
ROUTE DIT NIET TOELAAT) MET POSTNL. IN DAT LAATSTE GEVAL
MOETEN WE WACHTEN OP VOLDOENDE WARM WEER.

€ 3,95

831360.1 1 zaailing (2-10cm) 

€ 15,00

831360.2 1 kleine plant (15-30cm) 

€ 25,00

831360.3 1 M plant (30-40cm) 

€ 35,00

831360.4 1 L plant (40-50cm) 

€ 45,00

831360.5 1 XL plant (50-75cm) 

€ 65,00

831360.6 1 XXL plant (75-100cm) 

€ 99,00

831360.7 1 Capitool plant (125cm en
breed) 

€ 199,00

Citronellagras

831360.8 1 Metropool plant (180200cm) 

Cymbopogon nardus

Cola-Plant var maritima

JAARLIJKS LEVERBAAR VANAF JUNI TOT
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
Citronella is vooral bekend als antiinsectenpreparaat, echter voor de keuken is
deze ook heel populair. De smaak is zoeter dan
Citroengras, de plant wordt hoger. Gebruik ze in kerrie, in de soep of als
thee. Een zeer goede beschrijving vind je op www.gielenaroma.nl

Leveringsmaanden: mei t/m september
831350.1 1 plant 

€ 4,95

€ 1.500,00

VANAF FEBRUARI TOT DE VOORRAAD OP IS.
DAARNA LEVEREN WE IN HET NAJAAR WEER
DE KNOLLETJES, ZIE 306025 OF 734560.
Een meerjarige, wilde telg van het
uiengeslacht. De plant komt (zeldzaam) nog voor op vochtige
schaduwplaatsen (loofbossen) en het brede blad met de witte, bolvormige
bloeiwijzen (30-40 cm hoog) zijn van een verrassende schoonheid! Je
plant ze dan ook het beste op een (deels) beschaduwde plaats, de
grondsoort maakt niet veel uit hoewel kalkrijk het meest wordt
gewaardeerd. Blad en bolletjes worden fijngehakt gebruikt in soepen,
salades, kwark en kaas. De bloemen (zelfs bij afrijping eetbaar) zijn wat
pittiger dan het blad, maar met mate een mooie aanvulling in salades.
Heerlijk is daslook in pesto en kan op alle mogelijk manieren i.p.v.
knoflook worden gebruikt, de smaak is milder. Vermeldenswaardig is de
geneeskrachtige werking op vele gebieden o.a. bij arteriosclerose
(aderverkalking).
Let bij het wildplukken op de uiengeur, het blad lijk namelijk op het giftige
blad van Lelietje der Dalen, Aronskelk en Herfsttijloos.

Leveringsmaanden: februari t/m juni
831400.1 1 plant 

€ 2,95

831400.2 10 planten 

€ 25,00

831400.3 100 planten 

€ 195,00

Djeroek Poeroet
Citrus hystrix
(Engels: Kaffir Lime)
Djoeroek Poeroet (Jeruk Purut) of Wilde
Limoen is een kleine groenblijvende boom,
inheems in Indonesië. Ze groeien uitstekend in
een (grote) pot. De geurige, aromatische
bladeren en de korst van de (bobbelige) vrucht worden gebruikt in de
Aziatische keuken. Het blad is typerend in tweeën gedeeld en glanzend
donkergroen. Ze zijn fris en fruitig van smaak en worden meestal
meegekookt, soms ook gefruit. Heerlijk voor soepen, sauzen in kip- en
vleesgerechten. Het jonge blad is het lekkerst, ouder blad ontnerven.
Stammen en takken zijn gewapend met (naarmate de leeftijd vordert)
steeds hardere stekels. De planten moeten in de herfst naar binnen, ze
kunnen slechts een enkel graadje vorst verdragen. De plant kent geen
rustperiode, dus mag de hele winter vochtig en warm staan. Geef ze
voldoende voeding (zie onze Peters Professional Oplosmest) en snoei ze
tot een acceptabele grootte.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831415.1 1 plant (5-15 cm) 

€ 6,95

831415.2 1 plant (15-40 cm) 

€ 12,50

831415.3 1 plant op stam (60-100 cm) 

€ 59,95

Artemisia abrotanum

Doerian

De uiteinden van de takken ruiken en proeven
als Cola, verrassend voor en geliefd door
kinderen! Voeg die topjes dan ook zonder
problemen toe aan drankjes, desserts en
maaltijden. De rest van de takken smaken
bitterder maar geven bij de juiste dressing een goede smaakversteviging
aan salades of vleesgerechten. Meteen goed voor de spijsvertering... De
winterharde planten houden van zon en kunnen tegen zilte wind. De
fijnvertakte, grijze blaadjes zijn op zich al sierlijk en worden in juli-oktober
extra gesierd met kleine gele bloemetjes. Totale hoogte 80-100 cm.

Durio zibethinus
(Engels: Durian)

Leveringsmaanden: april t/m september
831365.1 1 plant 

€ 2,95

831365.2 1 grotere plant 

€ 5,95

Leveringsmaanden: mei t/m september
831425.1 1 plant 

€ 5,95

Dragon, Franse

Damastroos 'Trigintipetala'
Rosa x damascena
VANAF OKTOBER - NOVEMBER LEVERBAAR
TOT DE VOORRAAD OP IS!
Het parfum van deze beroemde geurroos uit
het Midden-Oosten wordt zeer gewaardeerd,
de complexe geur wordt veroorzaakt door
maar liefst 275 stoffen in de bloem! De x damascena is een (spontane?)
kruising tussen Rosa gallica en Rosa moschata (met ook nog wat DNA uit
de Rosa fedtschenkoana) en was in de Romeinse tijd al bekend. In de 13e
eeuw zijn de planten door kruisvaarders meegenomen naar Noord-Europa.
Door de latere bloei volgt dit soort de Rosa gallica op. Pluk de
bloemblaadjes, laat ze drogen en ziehier: voor maandenlang rozengeur
(en maneschijn?) in uw huis. Van verse rozenblaadjes geef je thee een
heerlijke zoete afdronk. Samen met wat honing geeft dit extra heling en
verzachting bij keelpijn. In de tuin zal deze roos nauwelijks last hebben
van ziekten, mits je ze goed zonnig en het liefst op een verhoogd
plantenbed plaatst. De hoogte is 60-90 cm, bloeitijd juli-september.
OMDAT ONZE ROZEN SLECHTS 1X (HOOGUIT 2X) PER JAAR LEVERBAAR
ZIJN, KAN DE WACHTTIJD LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831380.1 1 plant 

De Doerian is in de tropen (van oorsprong de
Molukken) bekend en berucht! De grote
bomen vormen (na bestuiving door een
vleermuis) enorme vruchten met dikke stekels
die naar rotte eieren stinken (H2S), maar geroosterd een lekkernij zijn. Ze
worden zelfs de koning der vruchten genoemd! Doerian-ijs is dan ook heel
populair. We bieden deze plant uit als curiositeit, de kans op vruchtzetting
is niet groot. Doerian is een lid uit de kaasjeskruidfamilie.

€ 12,50

Artemisia dracunculus ssp
sativa
(Engels: French or True Tarragon)
De dragon, die u zaait heeft niet veel
etherische olie. Deze echte Franse dragon is
vol van smaak en aroma. Laat ze niet te
vochtig overwinteren, eventueel onder glas beschermen.

Leveringsmaanden: april t/m september
831430.1 1 plant 

€ 2,95

831430.2 5 planten 

€ 12,50

Planten en Schimmels - Eetbare planten
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Drakenvrucht

Egyptische Ui

Galantwortel, Kleine

Hylocereus undatus
(Engels: Dragon Fruit or Pitahaya)

Allium cepa var. viviparum
(Engels: Egyptian Walking Onions)

Alpinia officinarum
(Engels: Lesser Galangal)

Niet veel mensen beseffen, dat de decoratieve
en zeer smakelijke Drakenvrucht aan een
cactus groeit! Kweek deze plant in een flinke
pot, die op een pilaartje of tafel kan
overhangen. Kwekerijen in de tropen binden 1-3 scheuten aan een stok
van 1-3 m hoogte en toppen de planten vervolgens, waardoor productieve
boompjes ontstaan. ‘s Zomers mogen de planten buiten in half zon, half
schaduw (om inbranden van zon te voorkomen), bij veel regen liefst onder
een afdak. ‘s Winters op een lichte, koele plaats tamelijk droog houden: in
rust. Na jaren geduldige oogst komen de prachtige, witte bloemen en
rozerode vruchten: rijp geplukt is het witte vruchtvlees met zwarte pitjes
verrukkelijk: mildzoet, vergelijkbaar met meloen en kiwi!

Een merkwaardig en historisch uitje! De
bolletjes vormen in de grond nieuwe aanwas
(klisters) en bovenaan de stengels ontstaan
naast soms enkele bloemetjes ook
“luchtbolletjes”, die vervolgens ook weer uitlopen. Een groei in etages dus.
Naast boeiend is dit winterharde uitje ook lekker pittig in salades.

Dit familielid van de gember is een pittiger
smaakmaker: van de (wel of niet gedroogde)
wortel worden stukjes gesneden voor een
smaakmix van gember, peper en kruidnagel.
De Maleisische- en Indonesische keuken onderscheidt zich door het
gebruik van dit specerij. Het geurige en aromatische blad is ook eetbaar,
de vruchten dienen als vervanger voor Kardemom. Medicinaal helpt de
wortel bij de spijsvertering. In Europa wordt galantwortel verwerkt in
likeuren en bitters. Met de zijderoute kwam deze Europa al binnen. Het
lange, lancetvormige blad (1-1,5 m hoog) wordt in de zomer gesierd met
fantastische bloemtrossen: wit aan de buitenkant, van binnen geel met
rode aders, een orchidee is er niets bij... De planten kunnen het beste in
de herfst al naar binnen en vanaf mei naar buiten.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831490.1 1 plant 

€ 2,95

Engelwortel, Rode

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Angelica gigas

831440.1 1 plant 

Indrukwekkende 1,5 m hoge schermbloemige,
wordt weleens verward met Berenklauw, maar
veel kleiner en rondere schermen. De grootste
tegenstelling is wel de ruime eetbaarheid:
jonge stelen zijn zoet en kunnen met rabarber
worden meegekookt om het zuur te neutraliseren. Van het blad wordt thee
getrokken. Deze bijzondere cultuurvariëteit heeft decoratief rode stengels
en bloemen! Het blad is groen.

€ 3,95

Eeuwige Krulkool
Brassica oleracea var ramosa X
acephala
(Engels: Perennial Borecole,
Neverlasting Kale)
Door kruising van 2 oude groentesoorten
ontstond deze prachtige nieuwe groente!
Eeuwig Moes (831470) werd gekruist met Boerenkool en na selectie kwam
een prachtige, lichtgekrulde redelijk winterharde kool bovendrijven...
Geniet van dit interessante kweekresultaat!
Geef de planten veel organische mest en snoei ze regelmatig terug
(stekken!) dan blijft de moederplant jaren produceren. Een vitrage of
insectennet helpt tegen rupsen (vlinders). Bij strenge vorst inpakken in
acryldoek (808400,808405) is aan te bevelen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831465.1 1 plant 

€ 3,95

Eeuwig Moes
Brassica oleracea var ramosa
(Engels: Daubenton Cabbage)

831500.1 1 plant 

€ 3,95

Engelwortel, Rode 'Atropurpurea'
Angelica gigas
Indrukwekkende 1,5 m hoge schermbloemige,
wordt weleens verward met Berenklauw, maar
veel kleiner en rondere schermen. De grootste
tegenstelling is wel de ruime eetbaarheid:
jonge stelen zijn zoet en kunnen met rabarber
worden meegekookt om het zuur te neutraliseren. Van het blad wordt thee
getrokken. Deze bijzondere cultuurvariëteit heeft decoratief rode stengels
en bloemen! Extra bijzonder: het blad is ook donkerviolet, hoe meer zon,
hoe donkerder de kleur van het blad.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Deze winterharde kool wordt sinds lange tijd in
Limburg geteeld. Vermoedelijk is dit type kool
al door de Romeinen naar onze streken
gebracht. Vroeger werd eeuwige moes vooral
gebruikt als eerste voorjaarsgroente en als voedergewas. In het begin van
de 20e eeuw is de groente in onbruik geraakt door de toenemende
welvaart, maar door speurders naar vergeten groenten van uitsterving
gered! De naam eeuwige moes geeft de levensduur en de manier van
vermeerdering aan, je steekt een stukje stengel in de grond en de plant
groeit weer vernieuwd door: “eeuwigdurend”… Geef de planten veel mest
en snoei ze regelmatig terug (stekken!) dan blijft de moederplant jaren
produceren. Een vitrage of insectennet helpt tegen rupsen (vlinders). We
leveren de groenbladige of bontbladige vorm, naargelang de voorraad. Als
je voorkeur hebt, dan kan je dit vermelden in de notiteruimte, die bij de
afronding van je order voorbij komt.

Leveringsmaanden: april t/m september
831470.1 1 plant 

Leveringsmaanden: april t/m september

€ 2,95

831502.1 1 plant 
Eucalyptus, Citroen
Eucalyptus citriodora
(Engels: Lemon Scented Eucalyptus)

Gynostemma pentaphyllum

Gagel
Myrica gale
(Engels: Sweet Gale)

€ 4,95

Geelwortel
Curcuma longa
(Engels: Turmeric)
Dit prachtige familielid van de gember is
waarschijnlijk het meest bekend vanwege de
helder gele kleur, curcumine, die veel
toegepast wordt in levensmiddelen (E100). De
plant stamt oorspronkelijk uit India waar hij Haldi genoemd wordt. In
Indonesië en Maleisië heet het Koenjit of Kunyit, maar het staat ook
bekend als Turmeric, Curcuma of Kurkuma, en als Indiase Gember of Gele
Gember. In Zuid Amerika noemen ze het Palillo. Het rhizoom of wortelstok
van de Koenjit wordt gebruikt voor het op smaak brengen en kleuren van
voedsel, en heeft ook interessante medicinale toepassingen. De smaak is
licht bitter, met een peperachtig aroma. Het is een belangrijk ingrediënt in
Indiase curry en wordt ook veel in de Indonesische en Maleise keuken
gebruikt voor allerlei marinades en sauzen. Verse Koenjit wordt geschild en
gesneden of gehakt zoals gember. In de traditionele Indiase geneeskunst
wordt Haldi al duizenden jaren gebruikt als ontsmettingsmiddel en om pijn
te verzachten. De werkzame bestanddelen (zogeheten curcuminoiden) zijn
sterke anti-oxidanten, ontstekingsremmers en schimmeldoders. Bovendien
stimuleren zij de functie van de lever. Het forse, lange blad met de mooie
bloemen halverwege de plant maken geelwortel tot een dankbare
kamerplant. Terugknippen geeft frisse hergroei!
VAN SEPTEMBER TOT ONGEVEER MEI IS DE PLANT IN RUST EN STUREN
WE EEN POT MET KNOL, DIE WEL AL EEN GROEIHISTORIE ACHTER DE
RUG HEEFT.

831550.1 1 plant 

Leveringsmaanden: april t/m september

Het is een klimplant uit de komkommerfamilie
(Cucurbitaceae) die in Zuidoost-China, Japan
en Thailand in het wild voorkomt. Het is van
oudsher een belangrijke plant in de traditionele
Chinese geneeskunde. De plant staat in de
belangstelling van onderzoekers vanwege zijn geneeskrachtige
eigenschappen, die verwant zijn aan de eigenschappen van ginseng.
De plant heeft vele positieve bijnamen. De plant wordt in de Chinese
provincie Guizhou het "kruid der onsterfelijkheid" genoemd, omdat het
hoge aantal honderdjarigen in de regio aan het dagelijks gebruik van
theebereidingen met dit geneeskruid wordt toegeschreven. Ook heet het
soms vijfbladige ginseng, hoewel het niet nauw verwant is met de echte
ginseng. In Japan wordt de theesoort vanwege zijn enigszins zoete smaak
"Amachazuru Sweet Tea" genoemd.
Thee kan op de gebruikelijke wijze gemaakt worden van verse of
gedroogde bladeren. Verse geplukte bladeren van de plant zijn eetbaar en
smaken naar zoethout.
De Jiaogulan kan binnen of buiten als klim- of als hangplant gehouden
worden. Als zij buiten overwintert, verliest ze haar bladeren in het koude
seizoen. De plant neemt genoegen met een plaats in de halfschaduw en
met normale potgrond, die af en toe bijgemest wordt. Het snel groeiende
plantje kan men goed vermeerderen door het te stekken. Vermeerdering
uit zaad vergt geduld want de kiemduur is lang (bij een constante
temperatuur van boven de 20 graden Celsius). Bron: Wikipedia

831540.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Van dit soort wordt een heerlijke en helende
olie uit de bladeren en zaden gemaakt, vooral
voor uitwendig gebruik. Pluk het blad voor een
heerlijk frisse potpourri! Muggen worden
misleid en zullen je minder snel kunnen vinden... Van de bladeren wordt
de poeder afgeschraapt als een eetbare manna. De planten kunnen lichte
vorst verdragen, maar bij meer vorst koel overwinteren. Op den duur
ontstaat een fraaie struik in een pot, je kan er zelfs een mooie bonsai van
snoeien! Het blad is langwerpig en wordt dikker en smaller naarmate de
plant ouder wordt.

831510.1 1 plant 

Eeuwiglevenkruid

€ 5,95

Leveringsmaanden: april t/m september

€ 5,95

€ 5,95

Gember, Echte
Zingiber officinalis
Echte Gember heeft een unieke, scherpe
smaak en wordt gewonnen uit de wortelstok.
Gedroogde gember is scherper dan verse,
heerlijk is de toepassing in koek en gebak,
maar ook in pittige Aziatische gerechten, jam,
azijn, frisdrank en zelfs bier. Marco Polo bracht gember uit China, waar het
al 3000 jaar geteeld werd. Medicinaal wordt gember gebruikt ter
verhoging van de libido en tegen misselijkheid tijdens reizen. Zet de plant
‘s zomers lekker buiten en in de winter vorstvrij of warmer.
VAN SEPTEMBER TOT ONGEVEER MEI IS DE PLANT IN RUST EN STUREN
WE EEN POT MET KNOL, DIE WEL AL EEN GROEIHISTORIE ACHTER DE
RUG HEEFT.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Een onooglijk en (in het wild) zeldzaam
struikje met veel toepassingen! Allereerst valt
de heerlijk zoete geur op van het blad, dat is
meteen de reden, dat muggen je niet zo snel
kunnen vinden. Vroeger werd de plant veel aangewend als
geneeskrachtige plant, tegen bijvoorbeeld kiespijn. Ook bij het leerlooien
werd deze gebruikt en (nog steeds) voor het winnen van een gele
kleurstof. Voor de ontdekking van hop werd gagel gebruikt in bier, nu is
deze opnieuw ontdekt in bijzondere, ambachtelijke biertjes. Bloemisten
gebruiken de wintertakjes graag in boeketten, vroeger werden ze veel
tussen tulpen verwerkt voor de stevigheid van de stelen. Planten maken
vrouwelijke of mannelijke katjes, 1 plant kan het ene jaar vrouwelijke en
een ander jaar mannelijke katjes geven. Ze houden van vochthoudende
grond.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831530.1 1 jonge plant 

€ 3,95

831530.2 1 middelgrote plant 

€ 12,50

831530.3 1 plant 

€ 6,95

831565.1 1 plant 

€ 4,95

Gember, Japanse
Zingiber mioga
Deze (bij ons) tamelijk winterharde, Japanse
gember (of Miyoga) is een naaste verwant van
de echte gember. Je eet er echter niet de knol
van (deze is zelfs giftig) maar de jonge
groeiknoppen van het blad en de
bloemknoppen! Je zal ze hier maar zelden in de handel vinden en dan nog
alleen in Aziatische speciaalzaken. De smaak is veel zachter dan van
gewone gember. De bloemen worden meestal rauw gesnipperd op allerlei
Japanse gerechten. De bloemen zijn steriel (maken geen zaad), de plant
kan dus alleen vermeerderd worden met de worteldelen. De bloemen
komen niet (zoals bij gewone gember) boven het blad uit, maar ontstaan
aan een kleine stengel aan de basis van de plant.
Kortom, naast een sierlijke bladplant voor de tuin ook af en toe een
lekkernij op het bord! Geef ze een schaduwrijk plekje, dat niet te nat
wordt.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831480.1 5 wortelstokjes of 1 plant 

€ 4,95

831480.2 25 wortelstokjes of 5 planten 

€ 19,95

831570.1 1 plant 

€ 5,95

Planten en Schimmels - Eetbare planten
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Geranium, Hazelnoot 'Concolor
Lace'

Pelargonium crispum

Giboshi-Scheuten 'Urui'
Hosta
(Engels: Edible Hosta)

Pelargonium spec.

De oude bekende citroengeranium, ik teelde
deze al als tiener en maakte er een prachtige
bonsai van door voortdurend te snoeien.
Gebruik de plant (naast de frisse eetbaarheid)
als beschermer tegen muggen! Het iets
gekrulde, groene blad tooit zich in de zomer met roze-witte bloemen!

Bijna in 3 delen verdeeld en ingesneden blad
en (later) ranke, roze rode bloemetjes met
dieprode adertjes. Elk bloemetje is een
kunstwerk! Een notig en fris aroma komt vrij
na fijnwrijven van het blad.

Geurgeraniums zijn een welkome aanvulling in de “beleeftuin”. Even met
je handen er doorheen, even snuffelen... In een flinke pot kunnen ze ook
achter de vensterbank of in de slaapkamer: ook weer met je handen er
doorheen en de muggen komen niet zo snel binnen!
Verder zijn enkele blaadjes in bad goed voor een heerlijk ontspannen
genietmoment. Omdat het blad ook eetbaar is, geeft een blad in de thee
of in ijsthee en mixdrankjes een heerlijke geur en aroma! Verdere tips:
breng er sauzen, ijs, gebak, appelmoes en azijn mee op smaak.

Geurgeraniums zijn een welkome aanvulling in de “beleeftuin”. Even met
je handen er doorheen, even snuffelen... In een flinke pot kunnen ze ook
achter de vensterbank of in de slaapkamer: ook weer met je handen er
doorheen en de muggen komen niet zo snel binnen!
Verder zijn enkele blaadjes in bad goed voor een heerlijk ontspannen
genietmoment. Omdat het blad ook eetbaar is, geeft een blad in de thee
of in ijsthee en mixdrankjes een heerlijke geur en aroma! Verdere tips:
breng er sauzen, ijs, gebak, appelmoes en azijn mee op smaak.

In Japan is het eten van Hosta’s al lang
gewoonte, hoog tijd dat we daar mee gaan
experimenteren, vonden we! Jonge bladeren
worden in kokend water gelegd en kort
gekookt, net als sugar snaps, na de kook en eerste verkleuring direct
koelen met koud water: heerlijk knapperig en zacht als asperge’s met een
licht snel vervagend bittertje. Vóór de bladontwikkeling kunnen de
scheuten zoals asperge worden gebleekt onder een bleekpot. De bloemen
zijn in later stadium (rauw) eetbaar in salades. Kortom: een mooie
aanwinst in de eetbare tuin, de plant groeit ook goed in de schaduw. We
onderzochten en proefden vele Hosta’s en hebben de lekkerste uitgezocht.
De zoektocht gaat uiteraard nog door, maar tot nu toe is dit de beste! De
Japanse naam voor de eetbare Hosta is Urui of Oobagibooshi.

Leveringsmaanden: mei t/m september

Leveringsmaanden: april t/m september

Leveringsmaanden: het gehele jaar

831576.1 1 plant 

€ 4,95

Geranium, Roos & Munt
(Bontbladig) 'Lady Plymouth'

€ 4,95

Geurgeraniums zijn een welkome aanvulling in de “beleeftuin”. Even met
je handen er doorheen, even snuffelen... In een flinke pot kunnen ze ook
achter de vensterbank of in de slaapkamer: ook weer met je handen er
doorheen en de muggen komen niet zo snel binnen!
Verder zijn enkele blaadjes in bad goed voor een heerlijk ontspannen
genietmoment. Omdat het blad ook eetbaar is, geeft een blad in de thee
of in ijsthee en mixdrankjes een heerlijke geur en aroma! Verdere tips:
breng er sauzen, ijs, gebak, appelmoes en azijn mee op smaak.

Leveringsmaanden: mei t/m september
€ 4,95

Een sierlijke en smakelijke geranium! De plant
groeit breed uit met kort behaard, grijsgroen
blad: net een fluwelen kussen! De lichtroze
bloemetjes zijn slank, subtiel en verschijnen in
flinke trossen. Deze Zuid-Afrikaanse plant
houdt (ondanks de beharing) van veel vocht. Geef ze zon tot halfschaduw
en verbaas je over deze beauty... Meng wat fijngeknipt blad door cakes,
desserts e.d. of maak er een frisse thee van. Uitwendig wordt het blad
gebruikt voor verzachting van de (zon)verbrande huid. Van het blad wordt
een heerlijk geurende olie gemaakt, je kan zelf beleven hoelang de geur
actief is door wat blad te mengen in een geurpotpourri.

Geurgeraniums zijn een welkome aanvulling in de “beleeftuin”. Even met
je handen er doorheen, even snuffelen... In een flinke pot kunnen ze ook
achter de vensterbank of in de slaapkamer: ook weer met je handen er
doorheen en de muggen komen niet zo snel binnen!
Verder zijn enkele blaadjes in bad goed voor een heerlijk ontspannen
genietmoment. Omdat het blad ook eetbaar is, geeft een blad in de thee
of in ijsthee en mixdrankjes een heerlijke geur en aroma! Verdere tips:
breng er sauzen, ijs, gebak, appelmoes en azijn mee op smaak.

Leveringsmaanden: mei t/m september
Geranium, Caroteen 'Sweet
Mimosa'

831581.1 1 plant 

Pelargonium spec.

Geranium, Pijnboom-Muskaat

Het blad heeft een aangename, zoete geur dat
iets aan worteltjes doet denken... De zachtroze
bloemetjes maken dit geurwondertje werkelijk
tot een sierplant!

€ 15,00

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 3,95

Heerlijk geurend naar Citroen, Dennen en
Nootmuskaat... Dat geeft leuke mogelijkheden
in gerechten! Het blad is tamelijk klein en de
witte met roze bloemetjes subtiel.

€ 3,95

Geranium, Sinaasappel 'Orange
Fizz'

De geur van citroen mengt zich met een
vleugje onmiskenbare gember: echt genieten!
De planten krijgen vrij grote, lichtroze
bloemetjes met donkere aders.

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 4,95

Ginseng, Chinese Of Koreaanse

AF EN TOE LEVERBAAR. Het zaaien van
ginseng is lastig, de teelt niet minder. We
namen het eerste probleem op ons door ze
voor je te zaaien, het tweede probleem mag je
zien als een uitdaging! Veel informatie over dit
'krachtdadige' kruid vind je op internet.

€ 12,50

Duitse Look
Allium senescens
(Engels: German Garlic)
Dit mooie uitje lijkt wel op de bekende
knoflook-bieslook, met vooral een verschil in
de bloem: deze is bij de grote berglook veel
groter! Verder ontwikkelt dit ras smakelijke
bolletjes, die zowel rauw als gebakken een heerlijke uiensmaak geven. Het
blad heeft een stevige uiensmaak en kan rauw door de sla of lekker in de
roerbakschotel. De bloemen zijn rauw of gebakken een subtiel uiengenot...
De planten vormen mooie, compacte toefjes van dun, lancetvormig blad
en bloeien met lilablauwe, bolvormige bloemtrossen, die volop bezocht
worden door bijen, vlinders en andere insecten.

831600.1 1 plant 

Fraai generfd blad en (later) roze bloemen met
een purperen vlek. Het blad heeft een sterke
Citrusgeur, richting sinaasappel.

€ 3,95

Heilige Bladpeper

Geurgeraniums zijn een welkome aanvulling in
de “beleeftuin”. Even met je handen er doorheen, even snuffelen... In een
flinke pot kunnen ze ook achter de vensterbank of in de slaapkamer: ook
weer met je handen er doorheen en de muggen komen niet zo snel
binnen!
Verder zijn enkele blaadjes in bad goed voor een heerlijk ontspannen
genietmoment. Omdat het blad ook eetbaar is, geeft een blad in de thee
of in ijsthee en mixdrankjes een heerlijke geur en aroma! Verdere tips:
breng er sauzen, ijs, gebak, appelmoes en azijn mee op smaak.

Leveringsmaanden: april t/m september
831583.1 1 plant 

€ 6,95

Leveringsmaanden: april t/m september

Pelargonium citriodorum

Geurgeraniums zijn een welkome aanvulling in
de “beleeftuin”. Even met je handen er doorheen, even snuffelen... In een
flinke pot kunnen ze ook achter de vensterbank of in de slaapkamer: ook
weer met je handen er doorheen en de muggen komen niet zo snel
binnen!
Verder zijn enkele blaadjes in bad goed voor een heerlijk ontspannen
genietmoment. Omdat het blad ook eetbaar is, geeft een blad in de thee
of in ijsthee en mixdrankjes een heerlijke geur en aroma! Verdere tips:
breng er sauzen, ijs, gebak, appelmoes en azijn mee op smaak.

831588.1 1 plant 

831590.1 1 plant 

Geurgeraniums zijn een welkome aanvulling in
de “beleeftuin”. Even met je handen er doorheen, even snuffelen... In een
flinke pot kunnen ze ook achter de vensterbank of in de slaapkamer: ook
weer met je handen er doorheen en de muggen komen niet zo snel
binnen!
Verder zijn enkele blaadjes in bad goed voor een heerlijk ontspannen
genietmoment. Omdat het blad ook eetbaar is, geeft een blad in de thee
of in ijsthee en mixdrankjes een heerlijke geur en aroma! Verdere tips:
breng er sauzen, ijs, gebak, appelmoes en azijn mee op smaak.

831582.1 1 plant 

Pelargonium x nervosum

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: april t/m september

Leveringsmaanden: april t/m september
Geranium, Gember 'Torento'

Ginkgo biloba
Deze unieke boom is eigenlijk een naaldboom,
hoewel het blad op dat van een loofboom lijkt.
In China is de boom bijna heilig vanwege alle
vermeende geneeskrachtige werkingen, wees
daar wel voorzichtig mee. De boom is in een
pot heel goed klein te houden, zelfs als bonsai! Van de bladeren wordt de
heilzame thee gemaakt, in de cosmetica gebruikt men het blad in
huidproducten en shampoo, er wordt ook een insecticide en mest van
gemaakt. Al met al een boeiende boom, die al 250 miljoen jaar geleden op
de aarde groeide! Geniet ook van de fantastische herfstverkleuring... Er
bestaan mannelijke en vrouwelijke bomen. We weten niet welke we
leveren (helaas).

Panax ginseng
€ 4,95

Pelargonium x fragrans

Geurgeraniums zijn een welkome aanvulling in de “beleeftuin”. Even met
je handen er doorheen, even snuffelen... In een flinke pot kunnen ze ook
achter de vensterbank of in de slaapkamer: ook weer met je handen er
doorheen en de muggen komen niet zo snel binnen!
Verder zijn enkele blaadjes in bad goed voor een heerlijk ontspannen
genietmoment. Omdat het blad ook eetbaar is, geeft een blad in de thee
of in ijsthee en mixdrankjes een heerlijke geur en aroma! Verdere tips:
breng er sauzen, ijs, gebak, appelmoes en azijn mee op smaak.

831579.1 1 plant 

€ 5,95

831585.2 3 planten 
Japanse Notenboom

Pelargonium tomentosum

De geur van munt, roosjes en andere kruiden
mengen zich tot een mysterieuze odeur… Ik
teelde deze al als tiener en maakte er een
prachtige bonsai van door voortdurend te
snoeien. Gebruik de plant (naast de frisse eetbaarheid) als beschermer
tegen muggen! Het iets gekrulde, groen-met-witte blad tooit zich in de
zomer met roze-witte bloemen!

831578.1 1 plant 

831585.1 1 plant 

Geranium, Pepermunt

Pelargonium crispum

831577.1 1 plant 

831580.1 1 plant 

€ 4,95

Piper auritum
(Engels: Mexican Pepperleaf, Sacred
Pepper, Root Beer Plant)
Deze specerijpeper wordt geteeld voor het
zeer aromatische blad. Bij goede verzorging
kunnen deze wel 30 cm in doorsnede worden!
In een poging het complexe aroma te beschrijven moeten we een
vermenging bedenken van Eucalyptus, zoethout, sassafras(olie), anijs,
nootmuskaat, mint, dragon en zwarte peper. (Ik zei toch: complex...?) In
de Mexicaanse keuken is het gebruik heel bekend: 1) de zgn. Tamales is
vis of vlees, dat wordt ingerold in dit geurige blad, 2) verder is het een
essentieel onderdeel in de bekende saus “mole verde”, 3) fijngehakt in
soep, 4) smaakmaker in chocoladedrankjes en 5) in de likeur “Verdin”. De
Amerikaanse kaasmaker Paula Lambert introduceerde “Hoja Santa
Cheese”, geitenkaas dat tijdens de fermentatie in het peperblad wordt
gerold en zodoende een unieke smaak krijgt. Hoewel vers gebruik de
voorkeur heeft, kan het blad ook worden gedroogd.

Leveringsmaanden: mei t/m september
831620.1 1 plant 

€ 7,95
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Hennaplant

Hop(Scheuten) 'Saphir'

Lawsonia inermis

Humulus lupulus

Humulus lupulus

Henna is de bekende rode kleurstof, die in
Arabische, Afrikaanse en Indische culturen
wordt gebruikt voor het verven van nagels,
handpalmen en haar. Al sinds 3500 v. Chr. is
het gebruik bekend! Voor de kleurstof zijn
vooral de nerven van het jonge blad interessant. Zet de plant ‘s winters
binnen, de minimum temperatuur is 10̊C. Een goede groei vindt plaats bij
25̊-35̊C. Bloeien doet de plant met kleine heerlijk geurende bloemetjes in
de kleuren wit, rood, roze of geel. Een beroemde parfum wordt al
eeuwenlang hiervan gemaakt. Volgens overlevering de favoriete geur van
de profeet Mohammed.

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

Leveringsmaanden: april t/m
september

Leveringsmaanden: april t/m
september
€ 7,95

Hop(Scheuten) 'Tettnanger'

€ 4,95

Hop(Scheuten) 'Comet'

Humulus lupulus

Leveringsmaanden: april t/m
september
€ 7,95

Humulus lupulus
Hop(Scheuten) 'Target'

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

831641.1 1 plant 

€ 7,95

Hop(Scheuten) 'Centennial'
Humulus lupulus
VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

Leveringsmaanden: april t/m
september
831642.1 1 plant 

€ 7,95

Hop(Scheuten) 'Cascade'

831650.1 1 grote plant 

€ 7,95

Humulus lupulus

831650.2 3 grote planten 

€ 19,95

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

831657.1 1 plant 

€ 7,95

Hop(Scheuten) 'Spalter Select'
Humulus lupulus
VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

Leveringsmaanden: april t/m
september
831658.1 1 plant 

€ 7,95

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

Hop(Scheuten) 'Gimmli'
Humulus lupulus

Leveringsmaanden: april t/m september

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

831651.1 1 plant 

€ 3,95

831651.2 3 planten 

€ 9,95

€ 7,95

Hop(Scheuten) 'Fuggle'
Humulus lupulus
VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

Leveringsmaanden: april t/m
september
€ 7,95

Leveringsmaanden: april t/m
september
€ 7,95

Humulus lupulus

€ 7,95

Hop(Scheuten) 'Hallertauer'
Humulus lupulus

Humulus lupulus
Deze goudgeel-bladige hop heeft wat minder
groeikracht, wat vaal als positief wordt
ervaren. Het blad is sierlijk en licht als het
ware op. Deze soort maakt (evenals de
groene) smakelijke hopscheuten voor een
delicate voorjaarsbeleving!

Leveringsmaanden: april t/m september
831660.1 1 plant 

€ 3,95

831661.1 1 plant 

€ 7,95

Hop(Scheuten) 'Record'

Hop(Scheuten) 'Northern Brewer'
€ 7,95

Gele Hop(Scheuten) 'Aureus'

Leveringsmaanden: april t/m
september

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

831652.1 1 plant 

€ 7,95

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

Leveringsmaanden: april t/m
september

Leveringsmaanden: april t/m
september

831659.1 1 plant 

Humulus lupulus

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

Humulus lupulus

Leveringsmaanden: april t/m
september

Hop(Scheuten) 'Tardif de
Bourgogne'

Hop(Scheuten) 'Merkur'

Hop(Scheuten) 'Chinook'

831646.1 1 plant 

Leveringsmaanden: april t/m
september

Humulus lupulus

Humulus lupulus
Allereerst is hop natuurlijk beroemd om de
bittere stof in bier (lupuline) dat overigens
vroeger als conservering werd gebruikt en nu
als bittere smaak essentieel en geliefd is.
Verder is de bereiding van een medicinale thee
(vaak in combinatie met andere kruiden) bekend. De laatste tijd is de
oogst van de JONGE HOPSCHEUTEN “ontdekt” als smakelijke
voorjaarsdelicatesse. Alleen vrouwelijke planten geven de mooie
hopbellen. Omdat uit zaad zowel mannelijke als vrouwelijke planten
komen, hebben we besloten u professionele wortelstekken aan te bieden.
Garantie: 100% vrouwelijk. Hop is een snelgroeiende slingerplant, die door
zijn ruwe stengels en bladeren ook wel eens een muurtje ‘neemt’. Zon is
belangrijk voor een rijke bloei; de hangende “bellen” verschijnen in ‘t
najaar.
Dit ras groeit al sinds mensenheugenis in Berlaar, België.

831645.1 1 plant 

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

Hop(Scheuten) 'Elsasser'
Hop(Scheuten) 'Berlaarse Bitter'

Leveringsmaanden: april t/m
september

831644.1 1 plant 

€ 7,95

Humulus lupulus

Allereerst is hop natuurlijk beroemd om de
bittere stof in bier (lupuline) dat overigens
vroeger als conservering werd gebruikt en nu
als bittere smaak essentieel en geliefd is.
Verder is de bereiding van een medicinale thee
(vaak in combinatie met andere kruiden) bekend. De laatste tijd is de
oogst van de JONGE HOPSCHEUTEN “ontdekt” als smakelijke
voorjaarsdelicatesse. Alleen vrouwelijke planten geven de mooie
hopbellen. Omdat uit zaad zowel mannelijke als vrouwelijke planten
komen, hebben we besloten u professionele wortelstekken aan te bieden.
Garantie: 100% vrouwelijk. Hop is een snelgroeiende slingerplant, die door
zijn ruwe stengels en bladeren ook wel eens een muurtje ‘neemt’. Zon is
belangrijk voor een rijke bloei; de hangende “bellen” verschijnen in ‘t
najaar. 1 plant bevat meerdere stekken/scheuten

Leveringsmaanden: april t/m september

831643.1 1 plant 

831656.1 1 plant 
Hop(Scheuten) 'Perle'

Humulus lupulus

Leveringsmaanden: april t/m
september

€ 7,95

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

Leveringsmaanden: april t/m
september
831649.1 1 plant 

831655.1 1 plant 
Hop(Scheuten) 'Golding East
Well'

Humulus lupulus
VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

Leveringsmaanden: mei t/m september
831630.1 1 plant 

831648.1 1 plant 

Hop(Scheuten) 'Challenger'

Humulus lupulus

Humulus lupulus

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

Leveringsmaanden: april t/m
september

Leveringsmaanden: april t/m
september

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

831653.1 1 plant 

Leveringsmaanden: april t/m
september
831647.1 1 plant 

€ 7,95

Humulus lupulus

Humulus lupulus

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

VANAF MEI 2020 LEVERBAAR. Meer info volgt.

Leveringsmaanden: april t/m
september
831654.1 1 plant 

€ 7,95

Hop(Scheuten) 'Precoce de
Bourgogne'

Hop(Scheuten) 'Magnum'
€ 7,95

831662.1 1 plant 

Leveringsmaanden: april t/m
september
€ 7,95

831663.1 1 plant 

€ 7,95
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Hop(Scheuten) 'Westbrau'

Indisch Wondergras

Vijf-In-Één-Kruid

Humulus lupulus

Cyperus scariosus

VANAF APRIL 2020 LEVERBAAR. Meer info
volgt.

Een zeer veelzijdige plant, familielid van de
Egyptische Papyrus, deze groeit in vochtige
gebieden aan de rivieroevers van heel Azië.
Het zijn de verdikte wortels en de knolletjes
die gebruikt worden, en waarbij het meteen
opvalt dat de geur van deze het midden houdt tussen Nardus en Patchouli.
Door de eeuwen heen speelt deze plant een rol in de Indiase
volksgeneeskunde.

Plectranthus amboinicus
(Engels: Indian Borage)

Leveringsmaanden: april t/m
september
831665.1 1 plant 

€ 7,95

Indiaas Longkruid

•

De wortelknolletjes worden vers of gedroogd gebruikt voor de
behandeling van tal van ziekten.

•
•

Een aftreksel van de verse wortels is bekend als dipaniya, een aperitief.

•

De wortel is in het oorsprongsland een belangrijk huismiddel bij de
behandeling van vrouwenkwaaltjes.

•

Natuurartsen passen extracten en poeders van gemalen wortels toe bij
de behandeling van jeuk en overmatig zweten.

•

Massage met het droge poeder, (zgn. Udvartana) zou een goede
remedie zijn voor het verminderen van onderhuidse vetafzetting.

•

Wassen met een afkooksel van de wortelknolletjes stimuleert de
haargroei.

•

Ondergebracht in een zalf is Nagarmotha heilzaam bij huidaandoeningen
zoals schurft en eczeem.

•

Door destillatie van de wortels en wortelknollen wordt een aromatische
olie gewonnen met een houtige grondige geur en ondertonen van
kaneel, cederhout of wierook die o.a. ook in de parfumindustrie wordt
gebruikt.

•

Cypriololie heeft een kalmerende en ontspannende werking op de geest.
Nagarmotha wordt veelvuldig in klassieke Indiase wierookstokjes
toegepast. Het is een geurige toevoeging die graag door Tibetaanse
Lama’s gebruikt worden

Justicia adhatoda
Deze fraaie plant groeit in de hoger gelegen
delen van India, Paksistan en Nepal. Het vrij
grote blad vormt de basis voor langwerpige
trossen met witte lipbloemen, elk met een
purperrood geaderde markering.
De Malabarnoot wordt al duizenden jaren in de geneeskunde gebruikt bij
de behandeling van tuberculose, astma en hooikoorts. De werkbare
stoffen maken de luchtpijpvertakkingen in de longen wijder en werken als
oplosmiddel voor slijm, wat problemen met ademhaling verlicht. Het is ook
een middel tegen verschillende allergische reacties, hepatitis, koorts en
oogontsteking. Uit de bladeren van de plant kan een insecticide gewonnen
worden. Ook bevatten de bladeren de alkaloïde Vasicine, een stof die bij
zoogdieren abortus stimuleert.
Laat de plant in een flinke pot groeien, ze kunnen ‘s zomers lekker naar
buiten, in de zon, ‘s winters binnen overwinteren.

Leveringsmaanden: mei t/m september
831690.1 1 plant 

€ 5,95

Indianenrabarber
Darmera peltata
(Engels: Indian Rhubarb, Umbrella
Plant)
Een waterplant, die zich thuisvoelt aan de
oever of in ondiep water, de thuisbasis is langs
kreken van Noord-West Amerika. De bladstelen
zijn smakelijk en kunnen geschild zowel rauw als (kort) gekookt worden
gegeten. De smaak is fris zuur en iets zoet, naar het blad toe wat steviger
van smaak. Gebruik jonge stengels! Vóór de bladgroei ontstaat de roze
bloei op lange, kale stengels waarna de ronde en gegolfde, zeer
decoratieve bladeren een imposante plant vormen: prachtig spiegelend
langs de waterkant. In de herfst kleurt het blad roodbrons. De plant kruipt
en breidt zich uit met bovengrondse wortelstokken, de zgn. rhizomen.
Zowel zon als schaduw is oké, als het maar vochtig is. Bloeitijd april-juli,
afhankelijk van de standplaats.

Leveringsmaanden: december t/m september
831700.1 1 plant 

€ 2,95

831700.2 3 planten 

€ 7,50

Indianen-Uitje
Camassia quamash
Hoe sierlijk ook lekker kan zijn ontdekten de
Native Americans (Indianen) al eeuwen
geleden. De Salish-, Nez Perce-, Shoshone-,
Paiutes-, Cree- en Blackfoot-stammen
roosterden of kookten de bolletjes van deze
fraaie Camassia. Rauw smaken ze mild, maar met een iets taaie textuur,
waar je van houden moet. De heerlijk zoete, notige smaak is het resultaat
van de echte slow-cook! De Indianen maakten een grondoven: graaf een
gat in de grond, bekleed dat met (liefst platte) stenen en bouw er een flink
vuur in. Zodra het vuur gaat smeulen, kunnen de bolletjes in een
afgesloten oude pan op de stenen gelegd worden, de kuil dichtgooien met
aarde en 2 dagen laten smeulen. Een van de moderne methodes: gebruik
een stoompan en laat de bolletjes 36 uur rustig stomen. Houd het
waterniveau in de gaten, na 12-24 uur komt er al een heerlijk zoete
melassegeur uit de pan! In een oven op 220°C, gedurende 12 uur is ook
een goede optie. Als de witte (schoongemaakte) bolletjes via beige naar
bruin verkleuren is het Slowfoodproject gelukt, de inuline is omgezet naar
fructose: een beetje zout er op en smullen maar, je blijft er van eten, ook
heel populair bij kinderen! Zie ook arcadianabe.blogspot.nl en honestfood.net
De bolletjes zijn volkomen winterhard en geven licht- tot donkerblauwe,
stervormige bloemetjes aan 30-90 cm lange stengels. Ze voelen zich thuis
in elke grondsoort.

Vanwege zijn krachtige werking dient deze olie gering gedoseerd te
worden, een paar druppels in een basisolie is voldoende. De grasachtige
plant is bij ons niet winterhard, binnen overwinteren dus, de hoogte is
ongeveer 1 m.

€ 1,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831750.1 1 plant 

€ 4,95

Jasmijnthee, Chinese
Jasminum beesianum
(Engels: Red Jasmine)
Deze klimmende jasmijn geeft een overvloed
aan wijnrode bloemetjes, die heerlijk geuren
en (zoals bijna alle jasmijnsoorten) je thee
verrijken met een zoet en bloemig aroma. De
planten kunnen vorst verdragen tot -12grC, bij een strenge vorst is
bescherming aan te raden. De groeikracht is enorm, flink snoeien dus elk
jaar.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831753.1 1 plant 

€ 4,95

Jasmijnthee
Jasminum officinalis
(Engels: Jasmine)

Jackfruit

De enige (bij ons) goed zeer winterharde
jasmijn met fantastisch geurende,
wittebloemen (roze in de knop) waar een
heerlijke thee van wordt getrokken! Het is een
slingerplant met enorme groeikracht, jaarlijks terugsnoeien is dus aan te
bevelen, de plant bloeit aan eenjarig hout. De aromatische olie, die van de
jasmijnbloemen wordt getrokken is beroemd en wordt medicinaal
toegepast.

Artocarpus heterophyllus

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Een tropische plant uit India, die al op jonge
bomen vruchten vormt. Als de boom ouder is
kunnen de vruchten wel tot 40 kg zwaar
worden! Het is dan ook een van de grootste
vruchten, die aan bomen groeien, gelukkig
vormen ze zich aan de stam en niet aan de takken. Dit is een familielid van
de moerbeiboom, hoewel ze er op het eerste gezicht weinig op lijken... De
vruchten zijn ovaalrond en kunnen wel 100x50 cm groot worden. Snijd je
de stekelige, vruchten open, dan zie je het crèmekleurige vruchtvlees dat
heerlijk zoet geurt en een lichtzoete smaak heeft. Vanwege de grootte is
elke vrucht een flinke maaltijd, heel populair in de tropen!
Zoals bij alle tropische planten mag deze in de zomer naar buiten (na de
laatste nachtvorsten) en moet deze weer naar binnen, zodra de
verwarming weer aangaat. Een koele en lichte plaats is het meest ideaal,
wat zon in de winter is prima. Liefst nooit onder de 10grC laten komen.

831755

Leveringsmaanden: april t/m september
831720.1 1 plant 

€ 4,95

Leveringsmaanden: mei t/m september
831740.1 1 plant 

€ 5,95

831740.2 1 plant 

€ 12,50

1 kleine plant 

831755.1 1 plant 

€ 4,95
€ 9,95

Roze Jasmijn
Jasminum x stephanense
(Engels: Stephan Jasmine)
Een prachtige, heerlijk geurende jasmijn met
een afwijkende kleur: zachtroze in de bloei en
donkerroze in de knop. De plant kan heel veel
kou verdragen, bij strenge vorstwind wel
beschermen met bijvoorbeeld acryldoek. Het is een klimmer met een flinke
groeikracht, maar snoeien kan altijd nog... maak van de heerlijk geurende
bloemen een verrukkelijke thee!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831756.1 1 plant 

€ 4,95

Jasmijnthee, Indische

Jamaicapeper

Jasminum sambac
(Engels: Jasmine)

Pimenta dioica
Een echte Amerikaanse (“West-Indische”)
specerij peper! Het zijn de zaden die worden
gebruikt in gedroogde of gemalen vorm. De
smaak is zachter dan zwarte of witte peper en
heeft aroma’s van de kruidnagel, peper, kaneel
en nootmuskaat. Je begrijpt dat deze specerij al eeuwenlang bekend was
bij de Azteken en Maya’s.

Leveringsmaanden: mei t/m september
831745.1 1 plant 

Leveringsmaanden: januari t/m september
831705.1 1 plant 

Geroosterde knollen worden ook gebruikt als een vervanger voor koffie
en als (illegale) bijmenging in cacao.

Het mondgevoel is sappig en knapperig, de
smaak heeft aspecten van oregano, tijm,
komkommerkruid (borage), marjolein en munt.
Dat belooft wat voor de toepassing! De smaak
van het blad is tamelijk sterk, ideaal dus voor vleesgerechten. Veel
tropische voedingsmiddelen, die “oregano-aroma” bevatten, worden
meestal met Vijf-in-één-kruid gekruid. Veel medische toepassingen zijn
bekend: verkoudheid, infecties, darmregulatie en regulatie van
menstruatie cq. bevordering van vruchtbaarheid. Geef ze een flinke pot,
een halve dag zon en niet te nat. De plant verdraagt geen vorst, dus ‘s
winters koel binnen!

Dit is in de tropen de meest beroemde jasmijn,
de hemelse zoete geur vult menig tropische
terras... De bloemen worden als aroma gebruik
in jasmijnthee en veel gebruikt in parfums.
Boeddhisten en Hindoes gebruiken de bloemen voor offergave, deze zijn
het symbool van reinheid. In de zomer kan de plant naar buiten en zal dan
bloeien, in de winter is het een kamerplant.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 5,95

831757.1 1 plant 

€ 4,95
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Javathee

Kaneelboom

Kappertjes

Orthosiphon grandiflorus
(Engels: Cat's Whisker, Java Tea,
Kidney Tea)

Cinnamomum zeylanicum

Capparis spinosa
(Engels: Caper)

Een heel beroemd, vochtafdrijvend, dus
niergenezend volksdrankje. Aangetoond is op
zijn minst dat de thee versterkend en
ziektevoorkomend is. Gebruik en dosering goed overleggen en uiteraard
op eigen risico. De planten zijn bijzonder sierlijk met de kattensnor-achtige
bloemtrossen in witte tot lichtlila kleur. Hoogte 70-90 cm. ‘s Zomers naar
buiten, ‘s winters naar binnen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831760.1 1 plant 

€ 4,95

Javaanse Verveine
Lippia javanica
(Engels: Fever Tea, Lemon Bush)
Deze Verveine is zowel in Indonesië als in
Zuidelijk Afrika populair voor het bereiden van
heilzame thee: verkoudheid, benauwdheid en
koorts worden verzacht. Sterke thee kan ook
afgekoeld als huidverzorging dienst doen. De rook van het gedroogde blad
is ook helend. Wat gedroogd blad in een linnen zakje zorgt voor frisse geur
in kamer en kast.

Leveringsmaanden: april t/m september
831764.1 1 plant 

€ 3,95

KANEELBOOM WORDT MEER GEVRAAGD DAN
AANGEBODEN. REKEN OP EEN LANGE
WACHTTIJD.
Deze plant kan (evenals veel andere tropische
boomsoorten) als kamerplant gehouden
worden en eventueel ‘s zomers naar buiten op een halfschaduwplek.
Kaneel is een in de keuken gebruikte specerij. Het bestaat uit de
binnenbast van de scheuten van de kaneelboom. Er bestaan meer soorten
binnen dit geslacht, de belangrijkste zijn de Burmaanse Kaneel (C.
burmanii) en de Cassia of Kassie (C. aromaticum). Cassia is wat
branderiger en zoeter dan Ceylonkaneel. Kaneel wordt in stokjes verkocht.
Het kaneelpoeder dat in de keuken wordt gebruikt bestaat meestal uit
gemalen Cassia waar soms wat gemalen (echte) kaneel aan toegevoegd
is.
Gebruik
Kaneel wordt gebruikt als smaakmaker in zoete gerechten, zoals
appelmoes of stoofperen, en in vele soorten gebak. Warme rijst met boter,
suiker en kaneel is in sommige gezinnen een door kinderen zeer
gewaardeerd dessert. Traditioneel wordt kaneel ook in snoep gebruikt,
bijvoorbeeld in kaneelstokken, die op de kermis nog wel verkocht worden.
Kaneel wordt sinds het eind van de 20e eeuw ook gebruikt als
smaakmaker in thee of koffie. In India wordt kaneel (eigenlijk alleen de
cassia) in allerhande vlees- en groentegerechten gebruikt. Kaneel is dan
een onderdeel van het kerriemengsel. Verder wordt kaneel toegepast in
likeur, bijvoorbeeld Bénédictine. De etherische olie van de bast en het blad
van de kaneelboom wordt wel gebruikt in parfums.
Productie
De kaneelboom groeit vooral in Sri Lanka, maar ook op Java, in Brazilië en
Egypte. De kaneelboom groeit alleen in een tropisch klimaat, en dan het
liefst aan de kust. De struik wordt twee tot drie maal per jaar gesnoeid, en
daarbij laag gehouden. Van de 2 meter lange scheuten van ongeveer
anderhalf jaar oud wordt de bast verwijderd. In kokosmatten gerold vindt
fermentatie van de bast plaats. Daarna wordt de schors en de middenbast
verwijderd. De dunne binnenste bast blijft over. Die rolt zich vanzelf op.
Daarna worden de rolletjes gedroogd. Bij het drogen verkleuren de
stengels naar de typische geelbruine kleur.
Geschiedenis
De naam kaneel is afkomstig uit het Latijn, "canella" = "rolletje". Rond
2800 v. Chr. werd kaneel al genoemd in het kruidboek van de Chinese
Keizer Shennung. Ook in het oude Egypte was kaneel al bekend. Het werd
gebruikt in parfum. Ook in de bijbel was kaneel bekend, o.a. voor de
zalfolie van de tabernakel. Vanaf 1580 hadden de Portugezen de
heerschappij over Ceylon (het latere Sri Lanka), en daarmee het
monopolie op de kaneelhandel. Zij legden het eiland een schatting op van
125 ton kaneel per jaar. De koning van Kandy riep vervolgens de hulp in
van de Hollanders. Hiermee ging het kaneelmonopolie over in Nederlandse
handen. In 1765 begon men op Ceylon voor het eerst kaneel te
verbouwen op plantages. In 1796 veroverden de Engelsen het eiland. Het
monopolie op de kaneelhandel kwam vanaf dat moment in Engelse
handen, totdat de Nederlanders er in Indonesië in slaagden om ook daar
kaneelplantages aan te leggen. Sindsdien exporteert Indonesië ongeveer
8000 ton kaneel per jaar.
Kaneel in de taal
“Het leven is als een pijpkaneel, eenieder zuigt eraan en krijgt zijn deel.”
Dit is een parodie op de spreuk van Joost van den Vondel: “De wereld is
een schouwtoneel. Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.” De spreuk gaat
nog verder met: “en wie niet zuigt die krijgt niet veel.” Nog enkele
spreuken: “Om gerst en kaneelwater lopen.” = Van het kastje naar de
muur gestuurd worden. “Hij is boven zijn kaneelwater.” = Hij is dronken.
“Wordt eikenschors bij het pond gewogen, men weegt kaneel bij 't lood.”
(Puntdicht A.C.W. Staring) = Hoe schaarser het artikel, hoe zorgvuldiger
ermee wordt omgegaan. “Dat is nog uit de kaneeltijd.” = Dat is heel oud
(letterlijk: uit de tijd van de V.O.C.)
(Bron: Wikipedia, iets bewerkt en gecorrigeerd)
ALS DE CEYLONKANEEL NIET LEVERBAAR IS, VERVANGEN WE MET DE
BURMAANSE KANEEL OF DE KASSIE!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831780.1 1 plant 

€ 6,95

Kaneelroos
Rosa majalis
(Engels: Cinnamon Rose)
VANAF OKTOBER - NOVEMBER LEVERBAAR
TOT DE VOORRAAD OP IS!
Deze roos komt in het wild voor in ons land en
houd van zon tot halfschaduw. De planten
kunnen wel 2 m hoog worden. Na de donkerroze bloemen ontstaan volle,
bolvormige bottels.
De bottels bevatten veel ascorbinezuur (vitamine C), verder vitamine B, K
en P, de zaden bevatten vitamine E, routine, caroteen, etc. De bottels
hebben een dun schilletje, daaronder komen de zaden en zaadhaartjes
zichtbaar, deze haartjes moet je verwijderen.
OMDAT ONZE ROZEN SLECHTS 1X (HOOGUIT 2X) PER JAAR LEVERBAAR
ZIJN, KAN DE WACHTTIJD LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831781.1 1 plant 

€ 12,50

Omdat zaaien niet eenvoudig is, verkopen we
prachtige, stevige plantjes! Van het
kapperstruikje zijn de kappertjes de
bloemknoppen ingelegd in azijn.
Appelkappertjes zijn de zaadvruchtjes. Het struikje is leuk als kuipplant,
vormt kleine ronde blaadjes en helderwitte bloempjes, ook leuk als bonsai!
Belangrijk is, dat het plantje zeer doorlatende grond krijgt (grof zand of
fijn grind door de grond mengen) en niet voortdurend nat is. Geef ze zon
en ‘s winters in de schuur… Na de winter terugknippen tot de jonge groei.
Zie ook: fromseedtotable.blogspot.com

Leveringsmaanden: mei t/m september
831785.2 1 grote plant 

€ 12,50

Kardemom
Elettaria cardomomum
(Engels: Cardamom, Cardamon
(verkeerde spelling))
Kardemom wordt wel “De Koningin der
Specerijen” genoemd en is al meer dan 3000
jaar in gebruik. Na saffraan en vanille de
belangrijkste smaakmaker in zowel zoete als hartige gerechten. In India
groeit de gemberachtige (op riet lijkende) plant in de natuur, maar wordt
in de gehele tropen (op 750-1500 m hoogte) gecultiveerd. Gebruikt
worden de groene, onrijpe vruchtjes, zowel het schilletje als het zaad
worden geoogst. De smaakervaring is heel complex: mild, bitter en zoet
zoals bergamot, citroen en kamfer. Producten en gerechten als koek,
gebak, desserts, curry, koffie, thee, drankjes, snoepjes, worst, likeur, zeep,
parfum, tandpasta... aan alles geeft kardemom zijn unieke aroma, smaak
en/of geur!
Binnen de geneeskunde wordt Kardemom gebruikt als afrodisiacum, om
de spijsvertering te reguleren, de eetlust te bevorderen, bij flatulentie en
kolieken. Het is stimulerend en opwekkend, vooral op de longen en de
nieren. Ook bezit Kardemom ontstekingsremmende, pijnstillende en
hartversterkende eigenschappen. Het verlicht krampen en is
slijmoplossend.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831790.1 1 plant 

€ 4,95

Kerriebladboom
Murraya koenigii
(Engels: Curry Tree)
REKEN OP EEN WACHTTIJD, VANWEGE
BEPERKTE BESCHIKBAARHEID! JE KOMT IN
DE WACHTRIJ ALS JE BESTELT.
In Zuid-Indië is dit de meest populaire boom om in de Madras-kerrie als
smaakmaker te dienen. Veel Indiërs hebben standaard deze boom in de
tuin! Samen met koriander geeft het kerrieblad aan menig gerecht een
Indisch karakter. Vers of gedroogd te gebruiken, experimenteer lekker met
deze smaakmaker! Bij ons is de plant in pot te houden en mag ‘s zomers
naar buiten. Enige nachtvorst is (bij een oudere plant) niet desastreus. De
kleine witte bloemen groeien uit tot zwarte bessen, die eetbaar zijn:
verwerken tot bijvoorbeeld jam. Vanaf september-oktober moet de plant
naar binnen of elders ruim vorstvrij overwinteren. Vanaf april weer naar
buiten.
Verzorging in de winter:
Jonge planten hebben wat tijd nodig om flink te wortelen en sterker te
worden. De boom is familie van de citrus en de verzorging ervan is tot op
zekere hoogte vergelijkbaar, zij het dat de kerriebladboom meer behoefte
aan warmte heeft. De jonge planten moeten naar binnen zodra de
nachten kouder worden dan 10 graden (oudere planten kunnen beter
tegen de kou), zet ze op de zonnigste plek die in huis te vinden is (raam
op het zuiden). De wintertemperatuur mag schommelen tussen 10 graden
in de nacht tot ongeveer 20 graden overdag. De plant heeft behoefte aan
een hoge luchtvochtigheid. Dit is te realiseren door een bord te vullen met
water, daarin een schotel ondersteboven te leggen en daarop de plant te
plaatsen. De pot mag niet in contact staan met het water en het bord
moet altijd gevuld zijn met water. De planten moeten spaarzaam water
krijgen, maar de grond mag nooit volledig uitdrogen, Veel water tegelijk
koelt de wortels teveel af en remt de groei. Bemesten pas weer vanaf eind
februari, mits de plant dan goed in het blad zit. Dan ook weer meer gaan
watergeven. Het kan zijn dat de plant in december of januari zijn blad
verliest, dat is normaal, het is geen groenblijvende boom. Het nieuwe blad
komt meestal na een maand al weer aan de plant.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831805.1 1 plant 

€ 5,95
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Kerrieplant

Kransworsies

Helychrisum italicum

Plectranthus ernstii

Laurus nobilis

Deze sierlijke, grijsbladige plant met fijn blad
en zonnig gele schermbloemetjes komt rond
de Middellandse Zee voor. Het is niet de echte
Kerriebladboom, die in kerrie wordt gebruikt
(zie 831805) maar de geur en smaak van deze
plant is evengoed die van kerrie en we kunnen onze gerechten dus op
smaak bengen met fijngeknipte blaadjes van deze zonminnende topper!
Enige bescherming in de winter, vooral niet te nat en verder behandelen
als tijm, lavendel en rozemarijn.

Een Zuid-Afrikaanse, aromatische plant met
een gedrongen groei. Door snoeien ontstaat al
snel een dik, kronkelend stammetje (“worsie”),
waardoor het beeld van een bonsaiboompje
ontstaat. Het vrij dikke, harige blad kan goed
tegen zon en droogte en is donkergroen met een paarse glans. De
lichtblauwe lipbloemetjes groeien aan lange aartjes en geven het plantje
extra sier! Het plantje is zo sterk, dat je je best moet doen om dit plantje
dood te laten gaan... Binnen overwinteren, want vorst kan de plant niet
hebben. Alles aan de plant is eetbaar, het muntaroma met een tikje tijm
en salie is ruim inzetbaar.

Wie kent niet deze bekende subtropische
plant: het blad is een smaakmaker bij soepen,
sauzen, vleesgerechten, marinades etc. Met
die zachte winters blijft bij ons de laurier
vrijwel de hele periode buiten, met wat extra
bescherming van acryldoek moet het de meeste winters lukken… maar
tijdens echte winters: de schuur in! Verse laurierblad is iets bitterder dan
gedroogde, een extra smaakversterker dus! Symbolisch is de laurier al
sinds de oude Grieken in gebruik als bekroning (lauwerkrans).

Leveringsmaanden: april t/m september
831810.1 1 plant 

€ 3,95

Coffea arabica of robusta
(Engels: Coffee Plant)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831840.1 1 plant 

€ 4,95

Koriander, Mexicaanse
Eryngium foetidum
(Engels: Puerto Rican Coriander)

Leveringsmaanden: mei t/m september
€ 4,95

Koriander, Vietnamese
Persicaria odorata
(Engels: Vietnamese Coriander, Mint or -Cilantro, Hot Mint)
ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS.
Een kruid in opmars vanwege de mysterieuze
smaakmix van koriander en mint. In Azië wordt het kruid o.a. gebruikt in
salades, soepen en vis- en vleesgerechten. De meerjarige planten kunnen
het beste vorstvrij overwinteren en houden tijdens de groei van
vochthoudende en humeuze grond. Zeer herkenbaar als familielid van de
duizendknoop: ze worden 15-30 cm hoog. In Vietnam heeft het kruid de
naam om de libido te temperen, taugé heft dat effect weer op!
Boeddhistische monniken ervaren hulp van dit kruid in hun celibataire
leven…

Leveringsmaanden: april t/m september
831845.1 1 plant 

€ 3,95

Kraailook
Allium vineale
(Engels: Crow Garlic, Wild Onion)
Opnieuw ontdekt! Dit wilde look een leuke
aanvulling voor de tuin en keuken. Het
meerjarige uitje geeft fris eetbaar blad en een
overvloed aan broedbolletjes aan de top (ipv
de bloem). Deze zijn lekker pittig door de sla (meteen na de oogst
gebruiken) en kunnen ook geplant worden om een kweekveldje te krijgen!
De broedbolletjes groeien bovenin soms al uit tot kraaien-pootjes-achtige
uitgroeisels.

Leveringsmaanden: mei t/m september
831847.1 1 plant 

Origanum dictamnus
(Engels: Dittany of Crete)
ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS.
Dit familielid van de bekende Oregano (wilde
marjolein) en Majoraan (eenjarige marjolein) is
wel een van de fraaiste soorten van dit geslacht! Het witwollige, dikke,
ovaalronde blad verraadt de goede droogtebestendigheid, de plant vindt
kruipend of overhangend zijn weg. De roze tot lila bloemetjes komen
tussen een reeks groenroze schutblaadjes tevoorschijn: net hopbellen. Dat
al dit moois ook nog een zeer oude kruidenhistorie heeft verbaast niet als
we beseffen, dat deze plant oorspronkelijk uit Kreta komt, een eiland met
een beschaving van minstens 5000 jaar oud immers! Heerlijk fris en
kruidig zijn de blaadjes door de salade, heel bekend is de toepassing als
smaakmaker in sausen voor de pasta, maar ook als smaakversterker in
Vermout. Prachtige verhalen zijn bekend over het plukken van dit kruid
door verliefde mannen, de plant groeit in het wild hoog in de rotsen, dus
de ware liefde moest bewezen worden... Uiteraard zijn vele genezende en
helende effecten toegeschreven aan dit kruid, voel u vrij om het uit te
proberen!

831850.1 1 plant 

€ 3,95

€ 3,95

Kruidnagel
Syzygium aromaticum
(Engels: Clove)

Levens-Elixer, Russisch

In Mongolië en Rusland worden de wortels van
deze plant gebruikt als spierversterker, een
soort natuurlijke Anabole! Verder schijnt het de
levenszin en de conditie te vergroten. Een zeer
sterke tuinplant, die lekker in de zon kan staan. De bloemvorm doet me
sterk denken aan de Centaurea macrocephala of aan artisjokken, maar
dan in een prachtige, lilaroze kleur. Het grote, puntige blad is ook best
sierlijk. Hoogte 70-90 cm, bloeitijd juli-augustus.

Leveringsmaanden: mei t/m september
831857.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Look, Zuid-Afrikaans 'Lilac'
Tulbaghia violacea
(Engels: Wild (African) Garlic)
Een redelijk winterhard familielid van de
Agapanthus, dus voor de zekerheid maar in
een pot planten, tenzij de grond goed
afwaterend is, dan is planten in de vollegrond
goed te wagen. Zowel blad als (lila) bloem van deze sierlijke plant zijn
eetbaar en hebben een mild tot stevig knoflookaroma! De Zoeloes hebben
een lange traditie met deze plant: smaakmakend, stimulerend en
medicinaal. Wij leveren de groenbladige variëteit, die met lichtlilaroze
bloemen bloeit en dus naast smaak ook extra sier brengt!

€ 5,95

831858.1 1 plant 

Tulbaghia violacea
(Engels: Wild (African) Garlic)
Een redelijk winterhard familielid van de
Agapanthus, dus voor de zekerheid maar in
een pot planten, tenzij de grond goed
afwaterend is, dan is planten in de vollegrond
goed te wagen. Zowel blad als bloem van deze sierlijke plant zijn eetbaar
en hebben een mild tot stevig knoflookaroma! De Zoeloes hebben een
lange traditie met deze plant: smaakmakend, stimulerend en medicinaal.
Dit is de groenbladige variëteit, die met helderwitte bloemen bloeit en dus
naast smaak ook keurrust en sier brengt!

Leveringsmaanden: april t/m september
831859.1 1 plant 

Phyla nodiflora
(Engels: Sawtooth Frogfruit)

Look, Zuid-Afrikaans 'Silver Lace'

In ons land is deze kruiper populair aan het
worden als bodembedekker in plaats van een
gazon.
Ook als dakbegroeiing zeer succesvol.
Strenge winters worden vooral slecht verdragen in nattere gronden
(mulchen helpt!) , maar verder is het een probleemloze en sierlijke plant
ook in (hang)potten.
Geef ze een zonnige plaats, vocht heeft voorkeur, maar droogte wordt
goed doorstaan. Vlinders en bijen komen graag op de verbena-achtige
bloemen af, die lila tot geel van kleur zijn. De thee werkt heilzaam bij
koorts (ontsteking) en bij huidaandoeningen (eczeem, puisten,
brandwondjes).

€ 3,95

Look, Zuid-Afrikaans 'Alba'

Kruipverveine

€ 3,95

Tulbaghia violacea
(Engels: Wild (African) Garlic)
Een redelijk winterhard familielid van de
Agapanthus, dus voor de zekerheid maar in
een pot planten, tenzij de grond goed
afwaterend is, dan is planten in de vollegrond
goed te wagen. Zowel blad als (lila) bloem van deze sierlijke plant zijn
eetbaar en hebben een mild tot stevig knoflookaroma! De Zoeloes hebben
een lange traditie met deze plant: smaak makend, stimulerend en
medicinaal. Wij leveren de bontbladige variëteit, die naast smaak ook extra
sier brengt!

Leveringsmaanden: april t/m september

Leveringsmaanden: mei t/m september
831855.1 1 plant 

€ 3,95

Leveringsmaanden: april t/m september

KRUIDNAGELPLANTEN KRIJGEN WE ZEER
ONREGELMATIG BINNEN. REKEN OP EEN
LANGE WACHTTIJD (DAN KAN HET
MEEVALEN...)
Deze tropische boom groeit bij ons als kamerplant en mag ‘s zomers
lekker naar buiten. De bloei kan na 6-8 jaar komen, mij is niet bekend of
dit in Nederland lukt: proberen dus! De toepassingen van deze zeer
bekende specerij zijn veelal bekend: in koekkruiden (speculaas),
vleesstoofgerechten, in wijnen en kaas, de olie is verdovend in de
tandheelkunde en in Indonesië worden ze in sigaretten verwerkt: de
kreteks. Kruidnagels zijn de gedroogde, nog net gesloten bloemknoppen
als ze groenroze zijn. Ze worden in de zon in de buitenlucht gedroogd, dat
duurt een paar dagen.

831854.1 1 plant 

€ 5,95

Stemmacantha rhapontica
(Engels: Maral Root)

Leveringsmaanden: mei t/m september

Als gewone koriander het in de zomer (en
zeker in de kas) begeeft, groeit deze tropische
koriander lekker door! Het lange gezaagde
blad is dik, smal en lang houdbaar. De
koriandersmaak is zelfs iets duidelijker aanwezig dan bij echte koriander!
De eenjarige plant bloeit met zachte distelbloemen. Zeer populair in
Vietnam en omstreken en op de Caraïbische Eilanden (in de salsa!). Zaad
kiemt traag (6-8 weken) dus vroeg beginnen. Geef ze een humeus
vochthoudend plekje.

831844.1 1 plant 

€ 4,95

Kretenzer Marjolein

De Arabische koffieplant komt van oorsprong
uit Ethiopië en werd later via Yemen over de
wereld verspreid naar o.a. Java, Brazilië etc.
Van de 3 soorten (Coffea arabica, robusta en
liberica) valt arabica het best in de smaak. Deze wordt dan ook het meest
gebruikt: ongeveer 75% van de totale koffieproductie wereldwijd.
In een pot groeit de plant vrij gemakkelijk en mag af en toe gesnoeid
worden. Zet ze ‘s zomers maar lekker buiten, wel beschermen tegen de
felle zon overdag. Na enkele jaren gaat de plant bloeien met heerlijk
geurende, witte bloemen, waarna de bes ontstaat. Als deze rood is kan
geoogst worden en gepeld. Het roosteren of branden geeft de speciale
smaak aan koffie: experimenteren maar! Zet de plant in de herfst op tijd
binnen en spray ze ‘s winters regelmatig omdat de plant een hekel heeft
aan droge lucht.

Leveringsmaanden: april t/m september
831856.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831848.1 1 plant 

Koffieplant

Laurier

€ 3,95

831860.1 1 plant 

€ 3,95
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Loopkamille 'Treneague'

Majoraan, Siciliaanse

Mexicaanse Rozenoregano

Chamaemelum nobile

Origanum x majoricum
(Engels: Hardy Sweet Marjoram)

Poliomintha longiflora
(Engels: Mexican Oregano)

Natuurkruising tussen Marjolein en Oregano,
die door heel Zuid-Italië verspreid is. De
winterbestendigheid is tamelijk goed en de
smaak is voortreffelijk!

BEPERKT LEVERBAAR VANAF MEI. De
Mexicaanse Rozenoregano is een zich
verhoutende plant, die enkele graden vorst
verdraagt. In Mexico e.o. een geliefd kruid
vanwege de unieke toevoeging van pittigheid aan het bekende oreganoaroma. De lavendelkleurige, buisvormige bloemen vormen de sieraad aan
deze tot 1 m hoge plant. Regelmatig terugsnoeien verjongt de plant. Geef
ze een vochthoudende, maar niet te natte, wel zonnige plaats. Bij strenge
vorst in de schuur overwinteren.

Deze meerjarige loopkamille is de meest
platgroeiende variëteit, die er is. Doordat de
planten nauwelijks bloeien (dus niet in zaad
verkrijgbaar!) blijft deze compact en vormt een
prachtig geurtapijt! Het fijngeveerde blad in de
heldergroene kleur is een sieraad. Vaak wordt geschreven, dat het een
mooie grasvervanger is, maar je moet er echt niet te vaak overheen lopen,
met blote voeten is nog het beste. Uiteraard is het blad eetbaar en is een
smaakmaker door de sla.

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 3,95

831865.2 10 planten 

€ 29,50

Lulo 'Naranjilla'
Solanum quitoense
Het eerste, dat opvalt is de prachtige plant!
Het grote, getande blad heeft een paarse
zweem en de stengels zijn zwaar bezet met
stekeltjes. De kleine witte bloemetjes zijn de
voorbode voor de heerlijk sappige vruchten.
De vruchten kleuren oranje bij rijping en zijn bezet met korte haartjes. Het
groene vruchtvlees levert een populair zoetzuur sap. De planten kunnen
vorstvrij overwinteren en zullen na jaarlijkse snoei weer energiek aan de
groei gaan!

Leveringsmaanden: mei t/m september
€ 3,95

Lychee

Leveringsmaanden: april t/m september

Ilex paraguanensis
(Engels: Yerba Mate)

831880.1 1 plant 

De echte Mathé is familie van de hulst en is
het hoofdbestanddeel voor thee in ZuidAmerika. De plant groeit in de subtropische
gebieden en moet dus bij ons ‘s winters koel
en vorstvrij overwinteren. Kweek ze in een flinke pot en oogsten maar!
Maté wordt al eeuwenlang door de Zuid-Amerikaanse Guarani (Paraguay)
gedronken. Het drinken van deze thee gebeurt het liefst in ronde, taps
toelopende kommetjes (de ‘mate’) van bijvoorbeeld fleskalebas gemaakt.
Na het opschenken wordt de thee met een speciaal metalen, gefilterd
zuigbuisje (‘bombilla’) opgeslobberd. Het liefst geef je een kommetje aan
elkaar door, de gastheer (‘matero’) drinkt het eerste (bitterste) kommetje,
na opgieten drinkt de volgende etc. Soms heeft ieder zijn eigen zuigbuisje,
maar dat is niet volgens de traditie. Het delen van Yerba Mate is dus
eigenlijk een intiem ritueel.

Leveringsmaanden: april t/m september
831873.1 1 plant 

€ 6,95

Leveringsmaanden: mei t/m september
€ 9,95

Maarts Viooltje
Viola odorata
We zochten naar het lekkerste viooltje met de
ruimste consumptiemogelijkheden. Ziehier: het
Maarts Viooltje, het jonge blad vormt een
heerlijke salade samen met een pittige
toevoeging zoals mosterdsla of rucola. Op de
top van de salade horen de smakelijke, geparfumeerde bloemen, sierlijk
en verrassend lekker. Het blad heeft een verdikkende werking in
bijvoorbeeld soepen, net als okra. Een kalmerende thee wordt getrokken
van bloemen en bladeren. Geef de planten een schaduwrijk plekje, ze
zullen snel een goede plek veroveren in de tuin en bloeien elk jaar laat in
de winter of heel vroeg in het voorjaar.

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 2,95

Maggiboom, Chinese
Toona sinensis
(Engels: Chinese Toon)
VOOR DE VOLLE LENGTE VAN DE GROOTSTE
MAAT (2-2,5 M) IS OPHALEN AAN TE
BEVELEN. BIJ VERZENDEN SNOEIEN WE
TERUG NAAR 1,7 M.
De maggiboom is door sterk snoeien of knotten tot een struik te
handhaven. In China heeft deze boom een sterk symbolisch karakter en
staat voor de vaderfiguur. Het blad wordt jong geoogst en is in China al
eeuwen een veel gegeten groente en heet Xiang Chun Ya
(=Groenteboom). De smaak is kruidig als maggi en aromatisch als uitjes.
Het blad wordt kort geroerbakt en is dan de smaakmaker in salades en
gerechten met ei of vlees. Goed winterhard in ons klimaat.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831870.1 1 plant (5-10 cm) 

€ 4,95

831870.2 1 plant (10-20 cm) 

€ 8,95

831870.3 1 plant (60-100 cm) 

€ 15,00

831870.4 1 plant (175-250 cm) 

€ 35,00

Leveringsmaanden: mei t/m september
€ 3,95

Meloensalie 'Honey Melon'
Salvia rutilans
(Engels: Honey Melon Sage)

Leveringsmaanden: mei t/m september
831888.1 1 plant 

€ 5,95

Mierikswortel wordt veel geteeld vanwege zijn
pikante wortel (scherp als mosterd). Deze
wordt meestal geraspt en in combinatie met
olie en azijn of met room als saus gebruikt bij
rundvlees, gerookte vis of asperges. Wat niet veel mensen beseffen: het
jonge blad (eventueel onder de bleekpot) is heerlijk door de sla en het
oudere blad in de wok. Heel gemakkelijk te telen, in de zon, tijdens de
rustperiode (tot eind maart) worden de planten gescheurd en op 50 cm
afstand uitgeplant. De plant is steriel, maakt dus geen zaad, maar bloeit
wel sierlijk met trosjes spierwitte bloemen.

831890.1 1 plant 

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 4,95

Meekrap
Rubia tinctoria
(Engels: Madder)
MOMENTEEL IS DEZE PLANT NIET
LEVERBAAR, WE DOEN ER ALLES AAN OM
WEER MOOIE EXEMPLAREN TE KRIJGEN.
Deze telg van de walstrofamilie is natuurlijk
het meest bekend, vanwege de rode kleurstof (alizarine), die uit de
wortels wordt gewonnen: het Turks Rood of Kraplak. Vroeger werden ze in
Zeeland daarvoor veel gekweekt en sindsdien tref je ze af en toe aan in
heggen en bermen. De meerjarige plant 'werkt' zich tussen andere planten
omhoog door de achterwaarts gerichte stekeltjes op de stengels. De bloei
is uitbundig, maar niet opvallend: groengele vertakte trosjes. Sinds 2004 is
in Steenbergen weer een bedrijf actief met Meekrap. Na een gedegen
studie over de winning van deze prachtige kleurstof is het bedrijf Rubia
Pigment Naturalia ontstaan: www.rubia-nc.com

Leveringsmaanden: april t/m september
831876.1 1 plant 

Moringa oleifera
In India en Pakistan groeit deze boeiende
struik of kleine boom. Het blad is dubbel
geveerd en fijn van structuur. Multifunctioneel:
de jonge vruchten worden als
kousebandbonen gegeten, het jonge blad,
groeitoppen en bloemen kunnen rauw in salades of als toevoeging in
soepen en sauzen, geroosterde zaden hebben een heerlijke, notige smaak
en zijn oliehoudend. De bast van de wortel is pittig peperig en wordt als
specerij aangewend. De lijst is eigenlijk nog langer, kortom een ideale
boom voor de Derde Wereld en leuk om hier er kennis mee te maken! Bij
ons dus een kamer- of kuipplant ('s zomers buiten).

Leveringsmaanden: april t/m september

Meloensalie (de naam zegt het al) heeft een
aangename, zoete meloengeur aan het blad.
Dit vroeg bloeiende ras heeft een stevige en
compacte groei (af en toe snoeien mag) en
goede vertakking. De geur zet zich voort in de smaak: heerlijk in de thee,
veel meer culinaire toepassingen zelfs in een dessert en erg sierlijk in pot
of tuin.

831875.1 1 plant 

Mierikstruik

Armoracia rusticana
(Engels: Horseradish)

Deze fors groeiende citroenmelisse is minder
overheersend van smaak dan de gewone met
een zoete “touch” en wordt zeer gewaardeerd
in thee, frisdranken, salade en bij vis,
gevogelte en wildbraad. De witte bloei doet de
plant wel uitgroeien tot 100 cm hoogte!

831874.1 1 plant 

€ 4,95

Mierikswortel

Melissa officinalis ssp altissima

Deze tropische tot subtropische fruitsoort is
inheems in China (Guangdong en Fujian). Het
dunne, gebobbelde, rozerode schilletje
herbergt helderwit vruchtvlees met een speciale stevige en sappige
textuur en een unieke geurige, zoete smaak. In het centrum zit een
middelgrote pit: het zaad. Al sinds 2000 v.Chr. is de vrucht in cultuur en in
Europa kennen we de vrucht sinds 1570. Het blad van de Lychee lijkt op
laurierblad, de plant is dan ook wintergroen, maar moet bij ons vorstvrij
(niet te warm) overwinteren. De flinke trossen crèmekleurige bloemetjes
geuren heerlijk. Kweek de boompjes in een goed gedraineerde pot met
potgrond, die jaarlijks deels wordt vernieuwd en/of bemest. Na enkele
jaren geduld is het goed mogelijk om vruchtgroei te krijgen. Eet 9
vruchten per dag en je hebt je dagelijkse portie Vitamine C binnen!

831868.1 1 plant 

€ 3,95

Melisse, Kretenzer

Litchi chinensis
(Engels: Lychee, Litchi, Leechee or
Lichee)

831867.1 1 plant 

831872.1 1 plant 
Matéplant

831865.1 1 plant 

831866.1 1 plant 

Leveringsmaanden: mei t/m september

€ 4,95

€ 3,95

Mirakelbes
Synsepalum dulcificum
(Engels: Miracle Fruit, Miracle Berry)
Je gelooft je eigen mond niet meer... De
bessen van dit struikje foppen je
smaakpapillen en maken van zuur of bitter
voedsel een prettig zoete beleving. Het effect
duurt ongeveer 1 uur. De bessen zelf zijn niet zoet, vrij neutraal van smaak
en bevatten de stof Miraculine. Deze West-Afrikaanse vruchtjes zijn
waarschijnlijk al eeuwen in gebruik door plaatselijke bewoners. In 1725
werd het effect in Europa bekend door de ontdekkersreiziger Chevalier des
Marchais. Uit de oorsprong kan je afleiden dat de plant niet tegen vorst
kan: ‘s winters naar binnen dus... Na enkele jaren groei gaat de plant bes
dragen.

Leveringsmaanden: mei t/m september
831892.1 1 jonge plant 

€ 6,95

Mirte, Chileense
Ugni molinae
(Engels: Tazziberry, Chilean Guava,
Ugni, Chilean Cranberry,
Myrtleberry)
De sterke planten zijn groenblijvend en geven
voor de vruchtzetting mooie roze, wasachtige,
komvormige bloemetjes. Dit familielid van de bekende geurmirte komt uit
Chili en Bolivia, maar is inmiddels wereldwijd bekend. De bessen groeien
al aan jonge planten en zijn geurend, purperrood van kleur en ongeveer
15 mm in doorsnee. De aromatische, veel geroemde smaak heeft een
tintje zuur een een tintje wilde aardbei. Zowel rauw als gekookt (voor bijv.
Jam) of gebakken (in taart) een delicatesse. De blaadjes worden als
theevervanger gebruikt en de geroosterde zaden zijn een geliefd
koffiesurrogaat. De struikjes zijn opvallend goed bestand tegen nachtvorst,
kouder dan -10grC wordt risicovol.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831893.1 1 jonge plant 

€ 5,95

831893.2 1 plant 

€ 9,95
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Mirte, Chileense Witte

Munt, Ananas 'Variegata'

Munt, Bananen 'Banana'

Luma chequen
(Engels: White Chilean Myrtle)

Mentha suaveolens
(Engels: Pineapple Mint)

Mentha arvensis
(Engels: Banana Mint)

Een in het Andesgebergte inheemse mirte. Dat
betekent in elk geval: heerlijk geurend blad!
De struik, die in het Spaans Chequén,
Huillipeta of Arrayán Blanco heet, geeft
donkerpurperen, smakelijke bessen. De plant is ook bijzonder sierlijk met
de helderwitte bloemetjes en kan tegen enige (nacht)vorst.
We leveren als vervanger ook wel de Luma apiculata, die vrijwel identiek
is.

Het eerste, dat opvalt is natuurlijk het frisse,
sierlijke bonte blad. De plant groeit wat minder
snel dan zijn meeste muntbroertjes, de geur
fris als appel en ananas. De bloei is wit en de
hoogte 30-60 cm (iets kruipend of hangend)

Deze enigszins hangende munt geurt werkelijk
naar banaan: zoet en intens als die
ouderwetse bananenschuimpjes! Erg lekker in
zomerdrankjes, ijs, fruitsalades, in broodjesgezond, in koekjes en om er een heerlijke kruidenthee van te zetten.

Leveringsmaanden: april t/m september
831905.1 1 plant 

€ 2,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar
831894.1 1 plant 

€ 5,95

Munt, Appel
Mentha suaveolens
(Engels: Apple Mint, Woolly Mint)

Mirte, Gewone
Myrtus communis ssp. creticum
(Engels: Myrtle)
Mirte vormt een dicht vertakte en
groenblijvende struik. De plant groeit in het
wild op droge, zonnige plekken in het
Middellandse Zeegebied, maar wordt ook als
sierstruik toegepast. De struik bloeit in de zomer en is dan bezet met
geurende, witte bloemen, die ongeveer 2 cm groot worden. Na de bloei
ontstaan purperkleurige bessen met een doorsnee van 7 mm. In
Nederland geldt mirte als matig winterhard, veiliger is het, om de plant in
een kuip te houden en vorstvrij te overwinteren.
Bladeren, bloemen en vruchten worden gebruikt voor de parfumerie. Uit
de plant wordt myrtenol gewonnen, een antihoestmiddel. Na kneuzing van
het blad komt een aromatische geur vrij. Mirte zou een gelukbrenger zijn
bij het huwelijk en de vruchtbaarheid. In Mediterrane landen verpakt men,
voor het opdienen, stukjes vlees en gevogelte in mirtebladeren, waardoor
het vlees iets gearomatiseerd wordt. Mirtetakken worden ook gebruikt
voor een vuur, waarop vlees wordt geroosterd. Thee van mirteblad
bevordert slijmafdrijving. Gedroogde en gemalen bladeren werden vroeger
als lichaamspoeder gebruikt.
Op Soekot, het Loofhuttenfeest van de Joden worden drie op de eerste
dag van het feest geplukte mirtetakjes samen met andere takken en een
geurige vrucht gebruikt voor het "Loelav zwaaien", een gebruik dat op
Wajiekra (Leviticus) 23:40-41 is gebaseerd. De geurige maar smakeloze
mirtetakken of "hadassiem" symboliseren de Joden die de Thora niet
bestuderen maar wel toepassen. Toevoeging van een klant: "Als aanvulling
op uw verhaal over de mirte, op Sardinië wordt er een likeur van gemaakt
die niet te versmaden is. Er zijn diverse merken te koop, als je ergens gaat
eten, krijg je eerst een glaasje mirte ook wordt het veel verkocht in
karafjes en bijzondere flesjes als souvenir."

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: april t/m september

Frisse mint- of muntsoort met een duidelijke
appelgeur! Het blad is behaard en heeft een
wollige touch. De bloei is wit. Een heerlijke
mint voor thee en frisse gerechten

831930.1 1 plant 

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

Mentha x piperita citrata
(Engels: Basil Mint)

831910.1 1 plant 

€ 2,95

Munt, Appel & Citroen 'Hillary's
Sweet Lemon'
Mentha ssp
Door kruising van de Appelmunt met de
Limoenmunt ontstond deze unieke combinatie:
frisse munt met een zoete + fruitige + citroentouch. De Munt is genoemd naar Hillary
Clinton, die bekend staat om haar liefde voor kruiden…

€ 5,95

Leveringsmaanden: april t/m september

€ 9,95

831911.1 1 plant 

831895.3 1 extra grote plant 

€ 17,50

831895.4 XXL grote plant 

€ 25,00

Deze niet-winterharde, maar wel meerjarige
bladplant is niet alleen fraai door de dieprode
kleur van het smalle blad, maar smaakt ook
fris en siert dus de salade! De rode kleurstof wordt veroorzaakt door
Anthocyaan: heel gezond! Planten groeien mooi in potten of als kruipertje
in de tuin.

€ 3,95

Munt, Argentijnse

Leveringsmaanden: april t/m september
831897.1 1 plant 

€ 3,95

Munt, Aardbei 'Strawberry'
Mentha speciosa
(Engels: Strawberry Mint)
Dat aardbeimunt (naast uiteraard de
overheersende frisse muntgeur) een geur van
(rijpe) aardbeien met zich draagt, zal niemand
verbazen. Aardbeienmunt past o.a. in de
volgende gerechten: toetjes, fruitsalades, ijs, kruidenthee, zomerdrankjes
en sausjes.

Leveringsmaanden: april t/m september
831900.1 1 plant 

€ 2,95

ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS.
De geur, die de blaadjes van deze smalbladige
Vervaine (familie van de Citroenverbena)
verspreidt is een wonderbaarlijke mengeling
van munt, citroen, anijs en nog enkele tropisch aandoende geurtonen!
Maak er een heerlijke thee van of gebruik het blad als “verfrissing” bij
(vis)gerechten.

Leveringsmaanden: april t/m september
831920.1 1 plant 

€ 3,95

Munt, Besjes-Met-Room 'Berries
& Cream'
Mentha x piperita
Prachtig, donker blad met een zilveren glans.
Deze combinatie van donker en licht bracht
inspiratie voor de naam “Berries and Cream”
(= bessen met room), maar duiden ook op het
fruitige aroma, dat deze frisse munt met zich draagt. Compacte groei met
lila bloei maken het tot een goed bruikbare tuinplant. Gebruik deze munt
(zoals alle andere soorten) in de thee en in gerechten, in ijs en in
frisdrankjes.

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

Leveringsmaanden: april t/m september
831960.1 1 plant 

€ 2,95

Munt, Chinese
€ 5,95

Munt, Japanse
Mentha arvensis var.
Piperascens
(Engels: Japanese Mint)
Een smakelijke, veelzijdige munt uit Azië, die
aldaar ook vaak wordt aangewend voor
geneeskrachtige werking en voor de bereiding
van menthol. Heerlijk in de thee en in gerechten. Het blad is iets behaard
en frisgroen met witte tot zeer lichtlila trosjes bloemen in de oksels.

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

Leveringsmaanden: april t/m september
831925.1 1 plant 

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

831950.1 1 plant 

Lippia polystacha

Alternanthera sessilis
(Engels: Purple Joyweed)

Basilicummunt of basilicummint heeft
glanzend, iets langwerpig blad , rood-groen
van kleur met een sierlijke purperen bloei.
Deze munt past prima bij Italiaanse gerechten,
zoals pasta en vissalades en is uiteraard de mooiste smaakovergang naar
echte basilicum.

Leveringsmaanden: april t/m september

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

831895.2 1 grote plant 

€ 2,95

Munt, Basilicum 'Basil'

Leveringsmaanden: april t/m september

831895.1 1 jonge plant 

Mukuna Wenna 'Purple
Threadleaf'

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

€ 2,95

Mentha haplocalyx
(Engels: Corn Mint)
De munt, die het meest wordt gebruikt als
basis voor ons bekende pepermuntje. Een
stevige menthol wordt getrokken van het blad,
als thee is deze munt heel heilzaam om de
luchtwegen te doen openen. Ook een stoombadje bij/tegen verkoudheid is
erg opluchtend!

Leveringsmaanden: april t/m september
831980.1 1 plant 

€ 3,95
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Munt, Chocolade 'Chocolate'

Munt, Gember 'Ginger Variegata'

Munt, Marokkaanse 'Maroc Nana'

Mentha x piperita f. citrata
(Engels: Chocolate Mint)

Mentha x gentilis

Mentha spicata
(Engels: Moroccan Mint)

Wij dachten eerst: leuk… een mint met een
chocolade-aroma. Bij nader onderzoek blijkt
het de lekkerste mint te zijn om te combineren
met chocolade in desert of cake. Maar ook in
de thee is deze mint heerlijk fris. De lichtlila bloei-aren bloeien van onder
naar boven.

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

€ 2,95

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 2,95

Mentha requienii
(Engels: Corsican Mint)
Een grappig mintsoortje, die als een mosje
over de grond of tussen staptegels kruipt met
zeer kleine blaadjes. Lichte aanraking geeft al
een frisse muntsmaak. De blaadjes kunnen
speels in de thee worden gestrooid voor een heerlijke muntsmaak.

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 2,95

Grapefruitmunt of grapefruitmint heeft
geplooid blad met lichte grapefruitgeur en een
mild pepermuntaroma. Sterke groeier, waar
een heerlijke thee van wordt gezet. Uiteraard
ook inzetbaar in gerechten.

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

832012.1 1 plant 

Mentha x gentilis
Deze kruising tussen de Mentha arvensis en
Mentha spicata heeft sierlijk bont blad en
kenmerkt zich door een stevige smaak! Heel
geschikt voor thee en voor de versiering en op
smaak brengen van gerechten.

€ 2,95

Een prachtige muntsoort: 50-100 cm hoog met
zilverwollig, langwerpig blad en lilaroze
bloemen in eindtrosjes. Zeer winterhard en
uiteraard geschikt voor teelt in potten. Een
munt voor alle bekende toepassingen: gerechten en thee. Het mondgevoel
van het zachte blad is een sensatie!

Munt, Engelse 'Mitcham'

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

Mentha x piperita

Leveringsmaanden: april t/m september

Dit is de beroemde, geurige variëteit wiens
etherische olie in zoetwaren (bijv. After-Eight)
wordt gebruikt. Maak er ook een stevige thee
mee en verder natuurlijk alle
munttoepassingen, die je kent uit gerechten.

832013.1 1 plant 

832004.1 1 plant 

€ 3,95

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

€ 2,95

€ 2,95

832014.1 1 plant 

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

Mentha x piperita f. citrata
(Engels: Lime Mint)

€ 3,95

Leveringsmaanden: april t/m september

Sinaasappelmint (of sinaasappelmunt) heeft
een vleugje citrusgeur en groeit heel
gemakkelijk maar woekert nauwelijks. Geef ze
een vochtige plaats met enige schaduw. Knip
jaarlijks de planten terug om goede hergroei te bereiken, af en toe de
planten stekken geeft de nodige verjonging.

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

832027.1 1 plant 

Munt met een limoensmaak, kunt u zich iets
frissers bedenken? Voor oa de lekkerste thee!

De meeste mint (of munt)-soorten van het
geslacht Mentha groeien in de zon of in de
schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de meest
intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in het
voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna ontstaan
de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere plaats tot
nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op muntbloemen.

Leveringsmaanden: april t/m september
832015.1 1 plant 

€ 2,95

Leveringsmaanden: april t/m september

Munt, Limoen 'Lime' / 'Citrata'

€ 3,95

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

Mentha aquatica (citrata)
(Engels: Orange Mint)

Deze gekrulde Kruizemunt is een rariteit,
prachtig gekarteld en gekruld blad, waardoor
deze niet alleen sierlijk is, maar ook een groter
bladoppervlakte, dus meer smaak! Zelfs deze
beauty groeit stevig door, dus de teelt in een pot is het beste.

Leveringsmaanden: april t/m september

832006.1 1 plant 

Grote planten met veel productie! In de tuin
kunnen de planten wel 1,5 m hoogte bereiken,
in een (grote) pot is dit alles wat
bescheidener... De nazomerbloei lokt enorm
veel insecten! Omdat de plant op schaduwplaatsen goed gedijt (waar
verder weinig bloei voorkomt) is dit van harte welkom. De frisse, iets zoete
muntsmaak met een tikje gember is populair voor zowel vers als droog
gebruik in salades, gekookte gerechten en thee. Ook de bloemen zijn
geliefd in drankjes en ijs. De naam dankt deze munt aan de rode stengels
en het jonge, roodgetinte blad.

Munt, Sinaasappel 'Orange'

Mentha x piperita

€ 3,95

Munt, Rode

Mentha spicata
(Engels: Curly Spearmint)

Een zeldzame, oude variëteit met een hoog
aromatisch gehalte! Het donkergroene,
glanzende blad kenmerkt dit ras, heerlijk voor
de thee en in een sorbet!

Leveringsmaanden: april t/m september

Leveringsmaanden: april t/m september

832025.1 1 plant 

Munt, Engelse Zwarte 'Black
Mitcham'

832005.1 1 plant 

Een bij ons tamelijk winterharde, zeer
aromatische munt met fijn blad en sierlijke,
bolronde schermpjes van witte bloemetjes.
Een heerlijke munt voor thee en zeer populair
in de landen rond de Middellandse Zee en Portugal. Wij kregen een
startplantje van een Portugese klant, die vertelde, dat dit voor zijn
omgeving de belangrijkste munt was voor de beste muntthee... Geef de
plant een zonnige of halfbeschaduwde plaats (hoe meer zon, hoe meer
smaak) maar wel in vochthoudende (eventueel iets zure) grond, potgrond
is prima dus.

Kruizemunt, Gekroesd 'Curly'

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

Leveringsmaanden: april t/m september

€ 2,95

Mentha x smythiana
(Engels: Red Mint)

Mentha longifolia
(Engels: Horse Mint)

Leveringsmaanden: april t/m september

832020.1 1 plant 

832023.1 1 plant 

Munt, Herts 'Silver Form'

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

Leveringsmaanden: april t/m september

Mentha cervina
(Engels: Hart’s Pennyroyal)

Leveringsmaanden: april t/m september

Munt, Edel 'Variegata'

De meeste mint (of munt)-soorten van het
geslacht Mentha groeien in de zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de
meest compacte groei en de meest intense kleur, geur en smaak. Elke
soort doorloopt 2 groeistadia: in het voorjaar is daar de groeispurt naar
boven voor de bloei. Daarna ontstaan de horizontaal (hard) groeiende
uitlopers, die op een andere plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en
vlinders zijn dol op muntbloemen.

Munt, Polei

Munt, Grapefruit
Mentha x piperita f. citrata

Munt, Corsicaanse

832000.1 1 plant 

De delicate smaak en geur resulteren in een
milde en verfrissende thee, die zijn weerga
niet kent.

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

832010.1 1 plant 

Leveringsmaanden: april t/m september
831990.1 1 plant 

Een vleugje gemberaroma geeft aan tomaten
en fruitsalade de finishing touch. Deze
gembermunt (ook lekker bij vis!) biedt een
boeiende muntvariatie. De planten hebben een
bescheiden breedtegroei.

€ 2,95

€ 2,95
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Munt, Spaanse 'Yerba Buena'

Muskaatboom

Clinopodium douglasii

Myristica fragrans
(Engels: Nutmeg Tree)

ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS.
Gemakkelijk groeit dit kruipplantje op zonnige
of schaduwrijke plaatsen, de witte bloemetjes
zijn als sterretjes in een bladmassa. In veel
landen rond de Middellandse Zee, maar ook in Californië is dit een topper
en wordt niet voor niets in het Spaans "Yerba buena" = het goede kruid
genoemd. Het zachte mintaroma maakt de plant voor alle verfrissende
smaaktoevoegingen geschikt. Uiteraard ook in de thee of als thee een veel
gebruikte plant. Kinderen maken er kinderparfum van….

Leveringsmaanden: mei t/m september
832030.1 1 plant 

€ 2,95

Munt, Thaise 'Thai'
Mentha arvensis
Deze donkergroenbladige munt wordt
ongeveer 50 cm hoog en bloeit met lilablauwe
bloemen. Winterhard in ons klimaat maar ook
zeer geschikt voor de tropen. Een munt met
stevige smaak (een tikkeltje Kummel- of
Karwij-aroma), zeer geschikt voor alle gerechten en voor een sterke thee.

Leveringsmaanden: april t/m september
832035.1 1 plant 

€ 2,95

Munt, Water
Mentha aquatica
Thee uit de vijver! Vroeger werd heel vaak
deze voorouder van veel huidige muntsoorten
gebruikt in de thee, voor wie een moerasbak
(elke waterdichte bak met halverwege een
overloopgaatje) wil of kan maken is dit een
ideale terrasplant. Door de extra waterbuffer is water geven immers veel
gemakkelijker. Van juni tot de herfst heeft de plant sierlijke, lila bloemetjes
in clusters boven elkaar.

Leveringsmaanden: april t/m september
832040.1 1 plant 

€ 2,95

Leveringsmaanden: mei t/m september
Muurnavel

Mentha x piperita

Umbilicus rupestris
(Engels: Navelwort, Penny-Pies, Wall
Pennywort)

Leveringsmaanden: april t/m september
832050.1 1 plant 

€ 2,95

Muntstruik
Prostanthera cuneata
(Engels: Alpine Mint Bush)
De Muntstruik is een onbekend fenomeen in
onze tuinen, maar wie hem eenmaal heeft
geniet van de vele prettige eigenschappen!
Allereerst verraad de naam de aanwezigheid
van een heerlijke etherische muntgeur en muntsmaak aan het blad en de
bloem. Sterk genoeg om maar enkele blaadjes nodig te hebben voor een
verkwikkende thee. De sensationele smaak verrijkt chocoladegerechten,
sauzen en desserts. De witte bloemetjes (met in het centrum paarse en
oranje vlekjes) lokken bijen en hommels en zijn een frisse en sierlijke
toevoeging aan salades. Het struikje wordt ongeveer 50-60 cm hoog en
heeft bij strenge vorst graag enige bescherming. Tijdens zwoele avonden
schud je even met je handen door de plant en de lucht vult zich met frisse
muntgeur en houdt de muggen op afstand!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
832090.1 1 plant 

€ 4,95

Muntverbena
Lippia scaberrima
ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS.
In Zuid-Afrika is dit geurige familielid van de
Citroenverbena (Vervaine) bekend onder de
naam “beukesbossie” en is een populair kruid.
Ook in Zuid-Amerika komt de plant veel voor. Vele traditionele medische
toepassingen zijn bekend, in de keuken is vooral de toepassing als milde
mint in bijvoorbeeld thee en bij gerechten in gebruik. De smaak is stevig,
maar niet overheersend. Deze gemakkelijke plant houdt van zon en bloeit
met witte bloeiaren op 50-100 cm hoogte. Overwinter ze vorstvrij.

Leveringsmaanden: mei t/m september
832100.1 1 plant 

€ 4,95

Morinda citrifolia

Dit is de boom waar het bekende specerij
nootmuskaat aan groeit. Ze groeit in regenrijke
tropische kustgebieden en doet het bij ons als
kamerplant, die ‘s zomers naar buiten mag. De
muskaatnoot is ovaal van vorm, ± 2½ cm lang en zeer hard: in de keuken
wordt de muskaatnoot daarom alleen in geraspte vorm (nootmuskaat)
gebruikt. Het woord nootmuskaat is een verbastering van het Latijnse
"nuces moschatae", dat "naar muskus ruikende noten" betekent.
Nootmuskaat wordt in de traditionele Nederlandse keuken gebruikt bij
gekookte groenten (sperziebonen, bloemkool, spruitjes, spinazie of
asperges). Men past het ook toe in aardappelpuree en in kaassaus. Ten
slotte wordt nootmuskaat ook veel gebruikt in koek en gebak, met name
in speculaas. Door de sterke smaak is een kleine hoeveelheid al
voldoende.
De muskaatnoot is eigenlijk de gedroogde pit van een vlezige, okergele,
abrikoosachtige vrucht. De pit wordt door een harde bast omgeven: na het
drogen in de zon barst de bast en komt de muskaatnoot met de zaadrok
vrij. De zaadmantel (zaadrok), die om de muskaatnoot heen zit, wordt ook
gedroogd en wordt onder de naam foelie eveneens in de keuken gebruikt.
Na het drogen van de vrucht en de noten wordt de muskaatnoot
bepoederd met kalk. Dit dient om aantasting door insecten te voorkomen.
De productiecentra voor nootmuskaat zijn Indonesië, Grenada, India en Sri
Lanka.
Geschiedenis.
Nootmuskaat wordt al sinds de 16e eeuw gebruikt in Europese keukens. In
die tijd werden muskaatnoten vooral door de Nederlanders (VOC) en door
Portugezen verhandeld. In de 17e eeuw verkreeg de VOC zelfs het
monopolie op deze specerijenhandel. In 1621 begon Jan Pieterszoon Coen
met de zogenaamde 'extirpatie' van de Banda-eilanden, die - tegen het
verbod van de VOC in - muskaatnoten bleven verkopen aan Portugezen en
Britten. Deze eilanden vormden destijds de enige plaats ter wereld waar
deze gezochte specerij voorkwam. Wie Banda bezat, had het monopolie.
De gouverneur-generaal Coen arriveerde in 1621 op de eilanden met
2.000 man, waarna hij de gehele bevolking van het eiland liet uitmoorden
om het geheim van de muskaatnootteelt veilig te stellen.
Werking
In een lage (dus normale) dosis geeft nootmuskaat geen merkbare
psychische of neurologische effecten. Bovenmatig gebruik van
nootmuskaat kan zeker hallucinaties en zelfs vergiftigingsverschijnselen
veroorzaken.
(Bron: Wikipedia -ingekort-)

Munt, Zwitserse 'Swiss'

Deze munt zal wel gevonden zijn in
Zwitserland, door lange geïsoleerde teelt
ontstaat een uniek ras: de grote groeikracht en
het stevige aroma vallen meteen op! Zoals alle
andere munten een ruim toepasbare soort
voor thee en gerechten. Teel ze jarenlang in een pot, in het voorjaar een
beetje mest en groeien maar!

Noni

Op een beschutte plek herken je dit boeiende
plantje meteen aan de ronde, sappige,
wintergroene blaadjes. Het is dan ook een
vetplantje, dat verwant is aan Sedum en Steenbreek. We kwamen door
een klant op het idee om dit soortje te gaan telen omdat een restaurateur
in Menton (Le Mirazur) de blaadjes verwerkt in gerechten. Bij nader
onderzoek blijkt inderdaad: de blaadjes zijn heerlijk in salades, de smaak
is mild kruidig met een fijne bite! De bloemstengeltjes dragen naar
beneden gerichte buisbloemetjes in een lichtgele tot roze kleur en zijn ook
eetbaar.
In de natuur vind je ze in ons land zeer zelden, maar ik kwam ze
overvloedig tegen in Zuid-West Engeland. Met de toenemende zachte
winters kan daar snel verandering in komen, ze houden niet van strenge
vorst en op een vochtig, halfbeschaduwd plekje groeien ze het grootst op.
Maar het is ook een pionier, die op vochtige muren en kades zich tussen
de stenen wurmt, eenmaal ontkiemt zal de plant zich aanpassen aan de
omstandigheden: veel zon betekent zeer compacte groei, meer schaduw
geeft grotere planten.

Leveringsmaanden: mei t/m september
832170.1 1 plant 

€ 3,95

De "wondervruchten" (die overigens niet
lekker zijn), maar ook het blad en de wortels
van deze boeiende kamerplant zijn goede
eigenschappen en beïnvloedt wellicht het
immuunsysteem van de mens zodanig positief,
dat al 2000 jaar aan de plant wondereigenschappen is toegedicht. De rode
kleur in de batikkunst kwam vroeger o.a. van de wortel van de Morinde.
De plant groeit bij ons als een tamelijk sterke kamerplant en zal na 3-5
jaar groei gaan vruchtzetten. Zet 2 of 3 planten in 1 pot. 's Zomers lekker
naar buiten. Als alle wonderlijke eigenschappen relatief blijken te zijn blijft
in elk geval een cultureel zeer interessante plant over….

Leveringsmaanden: mei t/m september
832250.1 1 plant 

€ 6,95

Oerprei
Allium ampeloprasum var
holmense
(Engels: Wild Leek, Perpetual Leek)
JAARLIJKS LEVERBAAR VAN SEPTEMBER TOT
DE VOORRAAD OP IS.
De bollen hebben het uiterlijk van knoflook, de
smaak is zachter en zoeter (richting prei). Dit soort wordt dan ook (w.s.
terecht) de voorvader van onze prei genoemd en heeft naast de verfijnde
preismaak ook een prachtige bloei: wit met roze bloempjes in compacte
schermen bijeen op 1 m hoge stengels. In de zomer zijn de bollen
uitgegroeid en kunnen worden geoogst en gegeten. Plant de kleinere
bollen weer terug voor oogst het jaar erna! Het blad is uiteraard eetbaar
als prei. Oerprei wordt vaak vergeleken en verward met Olifantenknoflook.
Ze zijn zeer verwant, maar deze laatste vormt dikkere bollen met een
steviger vlies.

Leveringsmaanden: vanaf september
832300.1 1 plant of 5 bolletjes 

€ 2,95

Oesterblad
Mertensia maritima
Dit familielid van de komkommerkruid is in de
zoektocht naar eetbare planten “boven komen
drijven” hoewel de Schotten, IJslanders en
Groenlanders deze plant al eeuwen langs de
kusten vinden en eten. Koppert Cress heeft in
ons land het “laatste duwtje” gegeven voor de huidige populariteit in de
culinaire wereld. De knapperige, ziltige smaak komt natuurlijk het best tot
stand langs de kust op zilte grond, maar landinwaarts blijft de smaak
heerlijk zacht: als oesters, ansjovis of champignons... De plant, die
kruipend slechts 20 cm hoog wordt, is zeer winterhard en bloeit prachtig
(VI-VIII) met blauwe bloemetjes, die ook eetbaar zijn. Het matgrijze blad
is een sieraad op uw bord. Zelfs de wortel is (ws gekookt of geroerbakt)
eetbaar, volgens traditie bij de Inuit (Groenlandse Eskimo’s). Geef de plant
een zonnige, goed gedraineerde plek en houd de slakken in de gaten.

Leveringsmaanden: april t/m september
832310.1 1 plant 

€ 5,95

Okinawa Spinazie
Gynura bicolor
Aantrekkelijk en smakelijk! Dit overblijvende,
maar niet winterharde bladgewas heeft half
paars, half donkergroene bladeren die een
heerlijke toevoeging aan salades maken, of
kunnen worden (kort) gekookt of geroerbakt
als spinazie. Okinawa Spinazie kan de hele zomer op een zonnige of half
beschaduwde plaats pronken in tuin of pot. Zorg altijd voor voldoende
water.

Leveringsmaanden: april t/m september
Neemboom

832340.1 1 plant 

Azadirachta indica
Van oorsprong komt deze groenblijvende
boomsoort uit India en Sri Lanka, maar
tegenwoordig vinden we de boom in de gehele
tropen. Bij ons is het een kuip- of kamerplant,
die zeer goed in een (flinke) pot te houden is.
In Azië wordt de plant vanwege de vele medicinale toepassingen als
"wonderboom" of "dorpsapotheek" gezien. De takken van de Neemboom
worden door honderden miljoenen mensen als natuurlijke tandenborstel
gebruikt! Als insektenverdrijver heeft de Neemboom grote waarde tegen
malaria. Meer informatie over deze zeer veelzijdige plant op internet.

Leveringsmaanden: mei t/m september
832200.1 1 plant 

€ 5,95

€ 5,95

Paddenstoelplant
Rungia klossii
(Engels: Mushroomplant)
ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS. Blad met een
champignonsmaak: dat opent nieuwe
perspectieven! Denk aan salades, als laatste
toevoeging in soepen, in de wok etc. De aardsmaak is echt een sensatie.
Oorspronkelijk komt de plant uit Papoea Nieuw Guinea, is dus bij ons een
kamerplant, die ‘s zomers buiten kan en is naast smakelijk ook bijzonder
fraai: glanzend op basilicum lijkend blad, vaak met een gele tekening, dat
uitmondt in hemelsblauwe lipvormige bloemetjes. De plant groeit
langzaam en verdraagt schaduw. Hoogte 40-60 cm.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
832400.1 1 plant 

€ 4,95
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Pandan Of Schroefpalm

Patchoeli

Pandanus amaryllifolius

Pogostemon cablin
(Engels: Patchouli)

De Pandanus amaryllifolius of kortweg pandan
is een tropische plant die uiteindelijk uitgroeit
tot een op een palm lijkende boom, vandaar
de naam schroefpalm. De plant is in het wild
zeldzaam, maar wordt veel gecultiveerd als
smaakmaker voor Zuidoost-Aziatische gerechten. Omdat ze zelden bloeit
wordt ze doorgaans door stekken vermenigvuldigd.
Gebruik in gerechten
De bladeren worden, vers of gedroogd, vooral veel gebruikt bij de
bereiding van Thaise en Indonesische rijst- en curryschotels en geven een
wat nootachtige smaak. Om de smaak over te brengen worden de
bladeren soms meegekookt (gebundeld, zodat ze makkelijk weer
verwijderd kunnen worden) of bijvoorbeeld eerst geweekt in kokosmelk
die dan later aan het gerecht wordt toegevoegd. Ook kunnen de bladeren
tot een mandje verwerkt worden waarin de rijst vervolgens gekookt of
gestoomd wordt. In een Thais kipgerecht wordt de kip in de bladeren
gewikkeld en dan gegaard.
Een ander bekend gerecht met pandansmaak is pandancake - een zeer
luchtige sponscake die origineel zijn lichtgroene kleur ontleent aan het
chlorofyl uit het sap van de gebruikte verse pandanbladeren, maar
tegenwoordig met kleurstof meestal extra groen wordt gemaakt - mede
omdat in plaats van verse bladeren vaak kleurloos pandanextract gebruikt
wordt.
Andere toepassingen
Er worden allerlei positieve eigenschappen aan de plant toegeschreven,
zoals een helende werking tegen allerlei tropische ongerieven, anti-virale
werking, anti-allergeen, ontstekingsremmend enzovoorts, waardoor de
plant ook toepassing vind als grondstof voor medicinale middelen en soms
ook een religieuze betekenis heeft.
In Oceanië wordt de plant, samen met andere varianten, veel breder
gebruikt dan alleen in de keuken en worden ook andere delen dan de
bladeren gebruikt als bouwmateriaal voor woningen, grondstof voor kleren
en textiel of decoraties en worden er werktuigen voor de visserij van
gemaakt. (Bron -grotendeels- : Wikipedia)
Verzorging
De planten zijn niet winterhard en moeten vanaf september in huis als
kamerplant dienen, niet onder de 10grC en goed in het licht. Van eind
mei-begin september mogen de planten buiten staan op een halfschaduw
plekje.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
832480.1 1 plant 

€ 5,95

Peperkers
Lepidium latifolium

De bekende hippiegeur! Patchoeli is een
struikje van ongeveer 1 m hoogte met harige
stengels, grote aromatische, donzige bladeren
en heeft zijn oorsprong in tropisch Azië. Hieruit
volgt (logischerwijs) dat de plant niet tegen kou kan, van september-april
binnen houden dus! Nu wordt de plant voor winning van etherische olie
verbouwd in Paraguay, China en Japan.
In Azië waardeert men vooral de insectenwerende eigenschappen van
Patchouli, de bladeren worden gedroogd en tussen kleding gelegd om
deze te beschermen tegen motten.
In het 19e eeuwse Frankrijk was de Patchoeligeur om zijn vermeende
aphrodiserende werking (= zinnenprikkelend, seksgevoelens versterkend)
vooral geliefd bij de adel, de olie werd hier dan ook in grote hoeveelheden
gebruikt. De geur herinnert aan de Flowerpower tijd, Patchoeli werd in die
tijd veelvuldig als parfum gebruikt. In de 60er en 70er jaren van de 20e
eeuw was het de geur van een hele generatie. De Hippies besprenkelden
hun kleding overvloedig met de olie die ze van hun Indiareizen
meegebrachten. In de oorsprongslanden wordt de olie voornamelijk
gewonnen om zijn antiseptische werking. Daartoe wordt de olie over
kleding en stoffen gesprenkeld, eveneens kent men de olie mystieke
krachten toe. In Japan en Maleisië gebruikt men Patchoeli als tegengif bij
slangenbeten.
Essentiële olie wordt gedestilleerd uit de (gedroogde, meestal gegiste)
bladeren en bloeiende toppen. Hij is stroperig met een geelbruine kleur en
heeft een sterke, zware geur. In tegenstelling tot andere organische
producten wordt de kwaliteit van Patchouli-olie door langer bewaren
verbeterd. Een bijv. 5 jaar oude olie is zeer stroperig en heeft een zware
zoete geur. De olie is ook belangrijk als middel tegen depressiviteit en
heeft (zoals al vermeld) een goede reputatie als seksuele stimulans. Een
interessante eigenschap van Patchoeli is dat de olie bij geringe
hoeveelheden een stimulerende en bij hoge dosering een kalmerende
werking heeft. Patchoeli-olie heeft een schimmeldodende werking, vooral
bij huidschimmels, bevordert de huiddoorbloeding en wordt in de
aromatherapie o.a. gebruikt bij: zwemmerseczeem, voetschimmel,
impetigo, aambeien, spataderen, dermatitis, jeuk, acne/jeugdpuistjes,
onzuivere vette huid, vet haar met roos, littekens, wonden, depressiviteit,
cellulitis, kloven, open poriën, angst, nerveuze uitputting, frigiditeit, stress,
rimpels, (nat) eczeem en koorts. De olie is een celvernieuwer en werkt
aderwandversterkend en ontstekingswerend. (tekst bewerkt uit:
www.anthemis.nl)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
832485.1 1 plant 

€ 5,95

Peper, Peruaanse

Papaya
Carica papaya
Veel gevraagde groente voor de Indische en
Surinaamse keuken. De meerjarige plant geeft
prettig zoete, vlezige, langwerpige vruchten.
Zet ze ‘s winters in een verwarmde kas of als
potplant binnen. Het jonge blad is een
delicatesse, ook de mannelijke bloementrosjes worden gegeten (kort
wokken). ‘s Zomers als kuipplant lekker naar buiten in een grote pot. Als
bladplant al bijzonder fraai, vanaf het 2e jaar kan er vrucht komen.
Meer infomatie over deze belangrijke, tropische vruchtplant: aggiehorticulture.tamu.edu

Leveringsmaanden: het gehele jaar
832483.1 1 plant 

€ 5,95

832483.2 1 grote plant 

€ 19,95

Schinus molle
(Engels: Peruvian Pepper, American
Pepper, Escobilla, False Pepper,
Molle del Peru, Peppercorn Tree,
Californian Pepper Tree, Pirul,
Peruvian Mastic)

832495.1 1 plant 

€ 3,50

Pepermunt 'Eau de Cologne'
Mentha x piperita
Mooie glanzendbladige munt met roze bloei en
bij rustige beschadiging de herkenbaar odeur
van het bekende geurwater uit Keulen! Van
oorsprong was deze plant ook de bron van de
etherische olie, die voor de bekende "4711"
gebruikt werd. Tegenwoordig zal dat wel chemisch zijn nagemaakt. Een
nostalgisch geurtje nietwaar…? Populair bij veehouders: af en toe door de
plant heen lopen en er zijn veel minder vliegen!

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de
zon of in de schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de
meest intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in
het voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna
ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere
plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op
muntbloemen.

Leveringsmaanden: april t/m september
832510.1 1 plant 

€ 2,95

Pepermunt, Zwarte 'Nigra'
Mentha x piperita
Prachtig dieppaars blad typeert dit
pepermuntsoort. De smaak is zoals het
behoort te zijn: fris en prikkelend!

De meeste mint (of munt)-soorten van het
geslacht Mentha groeien in de zon of in de
schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de meest
intense kleur, geur en smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in het
voorjaar is daar de groeispurt naar boven voor de bloei. Daarna ontstaan
de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere plaats tot
nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op muntbloemen.

832530.1 1 plant 

Leveringsmaanden: mei t/m september
€ 5,95

€ 2,95

Pepino
Solanum muricatum
Dit familielid van de aubergine en de aardappel
is typisch een plant uit Zuid-Amerika, waar hij
dan ook populair en bekend is. De plant wordt
ongeveer 1m hoog, en krijgt hele fraaie,
crèmekleurige vruchten met een paars
streepje. We selecteerden de zoetste planten om mee te stekken en door
te telen: vruchten met een zachte en zoete smaak (als meloen),
knapperige schil, heerlijk in salades en voor -of nagerechten. De planten
houden van warmte, kunnen ‘s zomers buiten en moeten vanaf de eerste
kou in september naar binnen. ‘s Winters af en toe snoeien, koel en licht
zetten.

Leveringsmaanden: mei t/m september
832550.1 1 plant 

Peper, Zwarte

€ 3,95

Peruaanse Bladpeper

Piper nigrum
Peper als specerij kennen we vooral uit
Sumatra. De VOC importeerde deze al zwart
(uit de onrijpe vrucht) of wit (uit rijpe bessen).
Peper is een tropische klimplant die veel vocht,
schaduw en een hoge temperatuur vraagt. Bij
ons groeit de plant dus het beste als kamerplant. Na de bloei ontwikkelen
zich trossen van bessen die eerst groen, daarna rood en tenslotte zwart
worden. Voor het verkrijgen van zwarte peper worden de trossen geplukt
zodra enige bessen rood beginnen te worden. De trossen worden in de
openlucht te drogen gelegd totdat de bessen zwart zijn. Vervolgens
worden zij met de handen gewreven om de bessen van de stengel los te
maken. Om schimmelen tegen te gaan worden de korrels gerookt. Een
volwassen peperplant brengt jaarlijks een paar pond peper op. Voor het
verkrijgen van witte peper worden alleen de rijpste rode bessen gebruikt.
Deze worden in water geweekt en aan een gistingsproces onderworpen.
Na enige dagen barst de huid open en komt de korrel te voorschijn.
Vervolgens wordt deze in de zon gedroogd. De voorkeur voor zwarte of
witte peper is en was een kwestie van smaak. Bron: www.vockenniscentrum.nl

Leveringsmaanden: mei t/m september
832490.1 1 plant 

Leveringsmaanden: april t/m september

Leveringsmaanden: april t/m september

Deze flinke boom groei in het Peruaanse deel van de Andes en geeft na de
bloei helderroze bessen, die als peperkorrels worden verwerkt. De boom is
overigens geen familie van het echte specerij Zwarte Peper. Bij ons groeit
de boom goed als struik in een pot, er zijn mannelijke en vrouwelijke
planten, het is dus wijs om minimaal 3 planten te kopen. Het aromatische
van de plant blijkt al uit de geur van (iets gekwetste) stengel en bladeren.
De boom is een taaie rakker, die goed tegen droogte kan en is dus
inmiddels in alle tropische en subtropische delen van de wereld een
(over)bekende boom. De roze peperkorrels worden vaak gemengd met
echte peperkorrels. Traditioneel worden ze aangewend als medicijn tegen
ontstekingen. Het blad wordt gebruikt als verfstof voor textiel. De
buitenzijde van de bessen geven trouwens een zoete drank, die al vanaf
1000 v.Chr. werd gebruikt voor het brouwen van een alcoholische drank.

832489.1 1 plant 

Meerjarig familielid van de Tuinkers. Het
stevige wasachtige blad is lekker om te
snipperen door salade.
Sterke plant met zeer sierlijke, witte
bloemetjes: iedereen vraagt bij ons wat voor
leuk plantje dit is!
Op een vochtige plek worden ze vrij hoog en slap, droog en zonnig is
beter. Houd de plant in toom, ze hebben de neiging zich sterk uit te
breiden.

€ 5,95

Piper unguiculatum
BEPERKT LEVERBAAR. Een heerlijke
bladpeper: vooral vleesgerechten, maar ook
nootjes, citroen, garnalen etc. worden
ingerold. Een populaire snack in Zuid-Amerika
en Azië! De plant kan ‘s zomers op een
schaduwplekje naar buiten, ‘s winters als kamerplant binnen.

Leveringsmaanden: mei t/m september
832560.1 1 plant 

€ 4,95
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Perzikroos 'Honoré de Balzac'

Pindaplant

Rabarber 'Cawood Delight'

Rosa hybrida

Arachis hypogaea
(Engels: Peanut or Groundnut)

Rheum rhabarbarum
(Engels: Rhubarb)

ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS. Pinda wordt ook wel
aardnoot genoemd, maar in feite is het een
peulvrucht. Als de plant gebloeid heeft (met
gele vlinderbloemen) groeien de bevruchte bloemen de grond in, waar
zich de peulen ontwikkelen. Dit maakte de oogst arbeidsintensief, want de
grond om de plant moet helemaal worden losgewoeld om alle scheuten
onbeschadigd te kunnen kaalplukken. Nu gebeurt dat natuurlijk machinaal.
Pinda's komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, en werden al eind
vijftiende eeuw door Columbus naar Europa gebracht. Als wereldvoedsel is
de pinda een van de belangrijke bron van eiwitten en vetten. Ongebrande
(rauwe) pinda's kunnen gepeld en gegeten worden. Voor menselijke
consumptie is het echter gebruikelijk de pinda's eerst te branden. In de
winter kunnen ze ongepeld gebruikt worden om aan een snoer te rijgen
voor de vogels. Pindaplantjes zijn eenjarig en kunnen geen vorst
verdragen, sterker nog het zijn echte koukleumen! Ze groeien in
Nederland het beste in potten en kunnen in september naar binnen om
nog even door te leven... Voor 1 plant is een pot van 20-30 cm nodig, 3
planten 40-50 cm etc. Ze worden ongeveer 20-40 cm hoog. Geef ze
voedzame potgrond en volop licht, ze mogen in de zon.

Een topper van de beroemde rabarberkwekerij
Stockbridge House. Een matig hard groeiende
rabarber met extra kwaliteit: dikke, dieprode
stengels en een zeer goede smaak. Dit ras is
ideaal voor Noord-Europa, langdurige warmte wordt moeilijk verdragen.
Veel kwekers roemen dit ras! Cawood Delight is middenlaat oogstbaar en
leent zich dus niet voor vroeg forceren.

Leveringsmaanden: mei t/m september

Rheum rhabarbarum
(Engels: Rhubarb)

VANAF OKTOBER - NOVEMBER LEVERBAAR
TOT DE VOORRAAD OP IS!
Het is de heerlijke lichte perzikgeur waar we
voor vielen bij deze roos. Ideaal voor parfums,
maar de bloemblaadjes zijn vooral eetbaar in
nagerechten (crème brûlée) en salade!
De plant is trouwens in de tuin meer dan de moeite waard: Genoemd naar
een van de beroemdste Franse schrijvers van de eerste helft der 19e
eeuw: een van de grondleggers van de realistische roman als schrijfvorm.
De prachtige theehybride uit 1993 van veredelaar Meilland met een goede
doorbloei. In die tijd kwam er veel vraag naar de ouderwetse zeer
dubbelbloemige rozen, de zgn. Romantica Rozen. De echte “oudjes” waren
en zijn zeer ziektegevoelig, het was dus een uitdaging voor Meilland om
een goed ziektebestendig ras te kweken. De bloem is groot (10-12 cm),
goed gevuld, crèmewit met roze randjes en licht geurend. De groei is
matig sterk, bossig en opgaand: ± 100 cm hoog en 80 cm breed.
Uiteraard is de grote bloem regengevoelig.
OMDAT ONZE ROZEN SLECHTS 1X (HOOGUIT 2X) PER JAAR LEVERBAAR
ZIJN, KAN DE WACHTTIJD LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
832570.1 1 plant 

€ 12,50

Perziksalie

832600.1 1 plant 

Salvia dorisiana

Plant Van God

ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS. Prachtige, forse
planten, die laat in de herfst (of in de
wintertuin) prachtig bloeit met violetroze
lipbloemen. Het blad is eetbaar en geeft een
fruitige smaak dat doet denken aan perzik, ananas en grapefruit. Ze
kunnen tegen nachtvorst, maar meer wordt niet verdragen, dus: koel,
vorstvrij en licht overwinteren.

Leveringsmaanden: mei t/m september
832575.1 1 plant 

€ 4,95

Petéhboom
Parkia speciosa
(Engels: Bitter Bean, Twisted Cluster
Bean or Stink Bean)

Een ..... plant die in onder meer in Thailand,
de Filipijnen en Indonesië voorkomt. In
Indonesië wordt de plant Daun Dewa
genoemd, dat “Plant van God” betekent... dat
belooft wat! De kruidachtige plant vormt dikke stengels met dikke,
vochtrijke en knapperige bladeren. Uiteindelijk ontstaan de voor Gynura
typerende oranje, pluisachtige bloemen; de plant laat zich gemakkelijk
stekken. De smaak van het blad is fris en gaat richting boontjes. Ze
worden zowel rauw als (kort) gekookt verwerkt. Uiteraard wordt aan de
plant vele medicinale eigenschap toegedicht, al was het alleen maar door
de uitbundige groei!

832610.1 1 plant 

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 4,95

Peyote
Lophophora williamsii
VANAF SEPTEMBER 2020 WEER LEVERBAAR.
Dit is een kleine, doornloze bolvormige cactus
die in de zuidelijke VS en Mexico groeit. De
plant heeft ribben en is grijsgroen van kleur.
Het bloemetje dat in het hart van de plant
bloeit is roze. De plant is vooral bekend omdat hij een groot aantal
psycho-actieve alkaloïdes met mescaline-achtig effect bevat die bij
inwendig gebruik leiden tot hallucinaties. Geef de plant een zeer lichte
plaats en nevel af en toe water, te lang vochtig leidt meteen tot rotting van
de plant.
Naast de mescaline bevat de plant hordenine, N-methyl-mescaline, Nacetylmescaline, pellotine, anhalinine, anhalonine, anhalidine,
anhalonidine, anhalamine, O-methylanhalonidine, tyramine en
lophophorine. In alle namen van deze stoffen komt een naam van de plant
voor: mescal is een synoniem voor peyote en Anhalonium is een
verouderde naam voor Lophophora. De plant wordt wel als drug verkocht
en genuttigd. In de Verenigde Staten is dit gebruik legaal voor de leden
van de NAC (Native American Church) die ca 250.000 leden kent, en in
Mexico is de Peyote legaal voor de Huichol. (info uit Wikipedia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Gynura procumbens
(Engels: Tomorrow Plant)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Een tropische boom, die grote, platte bonen
vormt in lange, vaak gedraaide peulen, soms
wel 50 cm lang. De peulen worden gepeld,
waarbij de stank van de bonen zeer opvallend is: de stank lijkt op de geur
van Shiitake, maar dan sterker. In Azië is de boon zeer populair, want je
eet ze als het ware uit de straat. Vaak worden de bonen in gerechten
gecombineerd met andere sterke smaken: knoflook, peper, paddestoelen
en sojasaus. De boom moet in een flinke pot geteeld worden, kan ‘s
zomers buiten en moet warm overwinteren. Na een aantal jaren goede
verzorging is de kans op peulzetting zeker niet ondenkbeeldig. Stuur foto’s
van de ontwikkelingen van je plant!

832580.1 1 plant 

€ 4,95

€ 4,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar
832700.1 1 plant of wortelstok 

€ 6,95

832700.2 5 planten of wortelstokken 

€ 29,50

832700.3 10 planten of wortelstokken 

€ 49,50

Rabarber 'Frambozen Rood'

MEESTAL LEVERBAAR VANAF MAART EN
OKTOBER TOT DE VOORRAAD OP IS.
Middenlaat. De dieprode stelen zijn van binnen
groenwit. Opvallend is de fijne smaak, niet te
stevig, ideaal voor de gemiddelde rababereter en geliefd in restaurants.
Ook ideaal voor rabarberwijn.

Deze rabarberplanten zijn bestaande selecties, die qua smaak de toppers
in verschillende oogstperioden zijn. We kopen deze planten bij een
professioneel opkweekbedrijf, die de rassen extra selecteert op intense
kleur, malsheid en soortechtheid.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
832720.1 1 plant of wortelstok 

€ 6,95

832720.2 5 planten of wortelstokken 

€ 29,50

832720.3 10 planten of wortelstokken 

€ 49,50

Rabarber 'Goliath'
Rheum rhabarbarum
(Engels: Rhubarb)

Pijlwortel
Maranta arundinacea
(Engels: Arrowroot or Obedience
Plant)
Een plant uit de tropische regenwouden, alleen
‘s zomers dus geschikt voor buiten (in de
schaduw). De wortelstokken (verdikte wortel)
zijn al minstens 7000 jaar in cultuur als basisvoedsel door het hoge
eiwitgehalte (23%). Koks zijn gek op de onvervalste Arrowroot omdat
tijdens het koken een perfecte gelei ontstaat. De smaak is vrij neutraal,
wat om interessante toevoegingen van smaakmakers vraagt. Tenslotte is
de plant bijzonder fraai als kamer- of kuipplant.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
832630.1 1 plant 

Deze rabarberplanten zijn bestaande selecties, die qua smaak de toppers
in verschillende oogstperioden zijn. We kopen deze planten bij een
professioneel opkweekbedrijf, die de rassen extra selecteert op intense
kleur, malsheid en soortechtheid.

€ 6,95

MEESTAL LEVERBAAR VANAF EIND OKTOBER
EN MAART ALS GROTE LOSSE PLANTEN. Een
zeer vruchtbare rabarber, die dikke stelen
krijgt. Ze geven wel 6 kg per m2! De kleur van
deze “Rabarber XXL” is groen met een tintje rood, wat dit ras heel geliefd
maakt bij Hak! Vanwege de fantastische groeikracht is dit ras heel geschikt
om te bleken of forceren (=vervroegen onder glas). Bloeistengels (jammer
genoeg wel erg sierlijk) verwijderen, het gaat ten koste van de
bladvorming.

Deze rabarberplanten zijn bestaande selecties, die qua smaak de toppers
in verschillende oogstperioden zijn. We kopen deze planten bij een
professioneel opkweekbedrijf, die de rassen extra selecteert op intense
kleur, malsheid en soortechtheid.

Leveringsmaanden: maart t/m mei
832723.1 1 plant of wortelstok 

€ 6,95

Rabarber

832723.2 5 planten of wortelstokken 

€ 29,50

Rheum officinale

832723.3 10 planten of wortelstokken 

€ 49,50

Een hele smakelijke en ook zeer sierlijke
rabarber, die ook (al bijna 3 eeuwen) heel
populair is als medicijn. Om het Russische
staatsmonopolie van deze plant te omzeilen,
gingen Engelse biologen op zoek naar de beste
medicinale wortels, deze vond men bij de Tibetaanse Rheum officinalis.
Bekend is bijvoorbeeld de zeer goede werking tegen constipatie en andere
maag- of darmklachten. Momenteel wordt de werking tegen Hepatitis B
onderzocht. De prachtige gekartelde bladeren lijken wel wat op de
esdoorn (maar dan reusachtig!) In de zomer bloeit de plant op 1,5-2 m
hoogte met wijnrode bloemtrossen aan dieprode (ook eetbare!) stengels.
Geef ze een zonnige tot half beschaduwde plaats, zware klei is geen
probleem.

Leveringsmaanden: november t/m september

Rabarber 'Holsteiner Blut'
Rheum rhabarbarum
(Engels: Rhubarb)
MEESTAL LEVERBAAR VANAF MAART EN
OKTOBER TOT DE VOORRAAD OP IS.
Middentijds, deze zgn. Bloedrabarber is sterk
groeiend en geeft van mei-eind juni vrij lange
(50-60 cm) stengels, die rood met groene aders zijn. Het gekookte
eindresultaat is prachtig rood en de smaak wordt algemeen geroemd.

Deze rabarberplanten zijn bestaande selecties, die qua smaak de toppers
in verschillende oogstperioden zijn. We kopen deze planten bij een
professioneel opkweekbedrijf, die de rassen extra selecteert op intense
kleur, malsheid en soortechtheid.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
832725.1 1 plant of wortelstok 

€ 6,95

832725.2 5 planten of wortelstokken 

€ 29,50

832725.3 10 planten of wortelstokken 

€ 49,50
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Rabarber 'Jordbaer'

Rabarber 'Ruby Jack'

Rabarber 'Valentine'

Rheum rhabarbarum
(Engels: Rhubarb)

Rheum rhabarbarum
(Engels: Rhubarb)

Rheum rhabarbarum
(Engels: Rhubarb)

MEESTAL LEVERBAAR VANAF MAART EN
OKTOBER TOT DE VOORRAAD OP IS. Een zeer
smakelijk, middenlaat oogstbaar ras met
lichtrode, fijnere stengels. Extra veel stengels
zorgen toch voor een goede opbrengst: ze geuren licht zoet! Vanwege de
geur en kleur is deze Deense rabarber vernoemd naar de Aardbei
(=Jordbaer).

MEESTAL LEVERBAAR VANAF MAART EN
OKTOBER TOT DE VOORRAAD OP IS. Een
nieuwe selectie van onze Noord-Hollandse
kweker. Opvallend is de compacte groei, de
dikke, door-en-door rode, korte stengels, waardoor de smaak prettig en
niet te zuur is. De oogst is middenvroeg en de planten gaan lang door met
produceren, want ze bloeien nauwelijks.

MEESTAL LEVERBAAR VANAF MAART TOT DE
VOORRAAD OP IS. Laat. De productie is
gemiddeld, maar de kwaliteit van dit ras met
donkerrode stelen is zeer goed. Ook inwendig
zijn de stelen rood. Deze topper geeft vrijwel geen bloei.

Deze rabarberplanten zijn bestaande selecties, die qua smaak de toppers
in verschillende oogstperioden zijn. We kopen deze planten bij een
professioneel opkweekbedrijf, die de rassen extra selecteert op intense
kleur, malsheid en soortechtheid.

Deze rabarberplanten zijn bestaande selecties, die qua smaak de toppers
in verschillende oogstperioden zijn. We kopen deze planten bij een
professioneel opkweekbedrijf, die de rassen extra selecteert op intense
kleur, malsheid en soortechtheid.

Leveringsmaanden: april t/m november

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 6,95

832752.1 1 plant of wortelstok 

€ 6,95

832727.2 5 planten of wortelstokken 

€ 29,50

832752.2 5 planten of wortelstokken 

€ 29,50

832727.3 10 planten of wortelstokken 

€ 49,50

832752.3 10 planten of wortelstokken 

€ 49,50

Rabarber 'Mira'

Rabarber 'Stockbridge Arrow'

Rheum rhabarbarum
(Engels: Rhubarb)

Rheum rhabarbarum
(Engels: Rhubarb)

MEESTAL LEVERBAAR VANAF MAART TOT DE
VOORRAAD OP IS. Zeer vroeg. De brede
stelen zijn lichtrood en van goede kwaliteit.
Bloeit uitbundig, maar dat mag bij een vroeg
ras.

MEESTAL LEVERBAAR VANAF MAART EN
OKTOBER TOT DE VOORRAAD OP IS. Laat.
Een modern Engels ras uit Yorkshire, in
Engeland de standaard! Ze geven lange,
sterke, rode stengels, die gemakkelijk oogstbaar zijn. Het is een van de
hekkensluiters van het rabarberseizoen, hoewel ze ook in de kas kunnen
worden vervroegd. Het pijlvormige blad is typerend en daar dankt dit ras
zijn naam aan.
Dit vrij nieuwe ras werd ontwikkeld op de proeftuinen van het Ministerie
van Experimentele Landbouw in Stockbridge House, Yorkshire. Het werd al
snel populair bij traditionele Yorkshire telers, die zoeken naar de beste
“forceerrassen” voor de kas. Samen met ‘Timperley Early’ is het inmiddels
een van de meest populaire rassen!

Leveringsmaanden: april t/m november
832730.1 1 plant of wortelstok 

€ 6,95

832730.2 5 planten of wortelstokken 

€ 29,50

832730.3 10 planten of wortelstokken 

€ 49,50

Rabarber 'Paragon'

Deze rabarberplanten zijn bestaande selecties, die qua smaak de toppers
in verschillende oogstperioden zijn. We kopen deze planten bij een
professioneel opkweekbedrijf, die de rassen extra selecteert op intense
kleur, malsheid en soortechtheid.

Leveringsmaanden: april t/m november

Rheum rhabarbarum
(Engels: Rhubarb)

Rabarber 'Sutton's Seedless'

MEESTAL LEVERBAAR VANAF MAART EN
OKTOBER TOT DE VOORRAAD OP IS. Vroeg.
Dit mooie, Engelse ras van rond 1800 geeft
helderrode, zware en brede stengels. Typerend
is de grote, vroeg startende oogst en de zeer goede smaak, die minder
zuur uitvalt dan veel andere rassen.

Deze rabarberplanten zijn bestaande selecties, die qua smaak de toppers
in verschillende oogstperioden zijn. We kopen deze planten bij een
professioneel opkweekbedrijf, die de rassen extra selecteert op intense
kleur, malsheid en soortechtheid.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
832740.1 1 plant of wortelstok 

€ 6,95

832740.2 5 planten of wortelstokken 

€ 29,50

832740.3 10 planten of wortelstokken 

€ 49,50

Rheum rhabarbarum
(Engels: Rhubarb)
MEESTAL LEVERBAAR VANAF MAART TOT DE
VOORRAAD OP IS. Middentijds. De zeer brede
stelen zijn donkerrood, lang en recht. De
kwaliteit van dit niet bloeiende ras is zeer
goed.

MEESTAL LEVERBAAR VANAF MAART EN
OKTOBER TOT DE VOORRAAD OP IS. Vroeg.
Veel gebruikt historisch ras met goede smaak en intense kleur.

Deze rabarberplanten zijn bestaande selecties, die qua smaak de toppers
in verschillende oogstperioden zijn. We kopen deze planten bij een
professioneel opkweekbedrijf, die de rassen extra selecteert op intense
kleur, malsheid en soortechtheid.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
832750.1 1 plant of wortelstok 

€ 6,95

832750.2 5 planten of wortelstokken 

€ 29,50

832750.3 10 planten of wortelstokken 

€ 49,50

Leveringsmaanden: april t/m september
832768.1 1 plant 

€ 4,95

Roomse Kervel
Myrrhis odorata
De plant lijkt wat op fluitekruid, het blad wat
breder varenachtig en de bloeischermen wat
vaster. Verse, onrijpe zaden van de roomse
kervel is van oudsher in de Nederlandse
keuken bekend vanwege de zachte
anijssmaak. Het blad voor het natuurlijk zoeten van fruitmoes en het
maken van kruidmoes (Veluwe). De bladstengels leveren een gele, groene
of oranjebruine kleurstof om wol of stoffen te verven. Voor de rest: de
gehele plant heeft geneeskrachtige eigenschappen. Deze winterharde
plant groeit in vochthoudende, humeuze, vruchtbare grond, eventueel half
in de schaduw en wordt 100-150cm hoog.

832770.1 1 plant 

€ 2,95

Deze rabarberplanten zijn bestaande selecties, die qua smaak de toppers
in verschillende oogstperioden zijn. We kopen deze planten bij een
professioneel opkweekbedrijf, die de rassen extra selecteert op intense
kleur, malsheid en soortechtheid.

Rozemarijn, Waterval 'Blue Rain' /
'Corsican Blue' / prostatus repens

Leveringsmaanden: april t/m november

Een gerecht in de oven... enkele takjes
Rozemarijn erbij... de hele kamer vult zich met
de heerlijke en kenmerkende geur! Rozemarijn
hoort bij de sfeer van zomer en subtropen.
Toch overwintert de plant bij ons op een droog plekje prima! De sierlijke,
kruipende of overhangende vorm maakt dit ras geschikt voor aanplant in
bloembakken, verhoogde bedden e.d. We verkopen 3 variëteiten,
naargelang beschikbaarheid. De blauwe bloei is een sierlijke toegift van de
zomer.
De blaadjes en bloemen (mildere smaak) kunnen rauw, gekookt of
gebakken worden gebruikt. Heerlijk bij vlees, in sauzen, bij erwtjes, peulen
en spinazie, maar ook in zoete gerechten: koekjes of jams. Het blad laat
zich gemakkelijk drogen en blijft goed op smaak. Tip: een beetje
boerenwormkruid toevoegen voor een speciaal effect! Uiteraard wordt zo’n
heerlijk geurende plant graag gebruikt om olie van te maken: in parfums,
shampoo etc. Je hebt 200 kg nodig om 1 kg olie te maken!

Rabarber 'Timperley Early'

MEESTAL LEVERBAAR VANAF MAART EN
OKTOBER TOT DE VOORRAAD OP IS. Een zeer
vroeg, goed productief ras, ook te forceren
onder plastic voor een primeuroogst. Hoewel
de voet vaak lichtrood wordt, is dit de meest groene rabarber, vanwege de
groene inwendige kleur. Vroege rassen vormen vaak zaadstengels na de
oogst.

Rheum rhabarbarum
(Engels: Rhubarb)

Hablitzia tamnoides
We zijn sinds 2008 aan het experimenteren
met deze onbekende groente, die overigens in
Scandinavië al langer bekend is: in Zweden
werd deze plant al sinds 1870 op iets grotere
schaal verbouwd (voor de sier) en later
ontdekt als eetbare plant. De plant staat inmiddels in Zweden bekend
onder de naam rankspenat. Rankspinazie is een overblijvende, zeer
winterharde klimplant en komt van origine uit de Kaukasus. In de winter
trekt de plant zich terug in wortelknollen om in het vroege voorjaar weer
uit te lopen. Die uitlopers zijn extra mals en kunnen bij oudere planten tot
juni worden kaalgeoogst, daarna de plant laten doorgroeien: ze kunnen
wel drie meter hoog worden! De plant wordt vermeerderd door zaden of
scheuren, stekken is erg lastig. De plant kan tegen zon (wel met een
mulchlaag) maar groeit van nature in de schaduw, maar wel afwaterend.

Leveringsmaanden: april t/m september

Rheum rhabarbarum
(Engels: Rhubarb)

Rabarber 'Red Champagne' /
'Champagne Early' / 'Hawke's
Champagne'

Leveringsmaanden: april t/m november
Rankspinazie

832727.1 1 plant of wortelstok 

Deze rabarberplanten zijn bestaande selecties, die qua smaak de toppers
in verschillende oogstperioden zijn. We kopen deze planten bij een
professioneel opkweekbedrijf, die de rassen extra selecteert op intense
kleur, malsheid en soortechtheid.

Deze rabarberplanten zijn bestaande selecties, die qua smaak de toppers
in verschillende oogstperioden zijn. We kopen deze planten bij een
professioneel opkweekbedrijf, die de rassen extra selecteert op intense
kleur, malsheid en soortechtheid.

Deze rabarberplanten zijn bestaande selecties, die qua smaak de toppers
in verschillende oogstperioden zijn. We kopen deze planten bij een
professioneel opkweekbedrijf, die de rassen extra selecteert op intense
kleur, malsheid en soortechtheid.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Rosmarinus officinalis

Leveringsmaanden: april t/m september
832771.1 1 plant 

€ 4,95

Russische Look 'White Giant'

832760.1 1 plant of wortelstok 

€ 6,95

832760.2 5 planten of wortelstokken 

€ 29,50

Allium stipitatum

832760.3 10 planten of wortelstokken 

€ 49,50

In Centraal Rusland is deze prachtige ui een
bekende verschijning op bord! De bollen zijn
3-6 cm in doorsnee en hebben een goede
uiensmaak. Het blad en de (eetbare) bloemen
doen er niet voor onder: fris, uiig en
aromatisch!

Leveringsmaanden: april t/m september
832772.1 1 plant 

€ 5,95
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Salamblad

Sarsaparilla, Indische

Slangenlook 'Art'

Eugenia polyantha

Hemidesmus indicus

SALAMBLAD WORDT MEER GEVRAAGD DAN
AANGEBODEN. REKEN OP EEN LANGE
WACHTTIJD.
Uit Bali namen we wat stekjes mee en na
enkele jaren ijverig kweken kunnen we nu af
en toe planten aanbieden. Salamblad wordt meestal in gedroogde vorm
gebruikt en wordt ook wel "Indonesische Laurier" genoemd. De smaak is
citroenachtig en zeer aromatisch. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden in
stoofschotels en bij het op smaak brengen van seroendeng. In combinatie
met Laos (Galangawortel) geeft het de specifieke smaak aan Indonesische
groentengerechten zoals Sajur Lodeh en Sajur Buncis. Het blad wordt ook
vaak in combinatie met citroengras (sereh) gebruikt.

Een van de populairste geneeskrachtige
planten in India! De plant groeit kruipend met
slanke stengels en smal blad. Een echte
tropische plant, die in een grote pot groeit of
in de tuin, maar dan stekken of oppotten in de
nazomer. Bij het oogsten ruik je al meteen de aromatische wortels: het
doel van de teelt. De wortel wordt net als bij de echte Sarsaparilla gebruikt
tegen ontstekingen en je maakt er een lekkere drank van: het ‘root beer’...
Het medicijn Sariva, Sugandi e.v.a. wordt van de wortels gemaakt en is al
duizenden jaren bij de Indische bevolking bekend.

Allium scorodoprasum
(Engels: Sand Leek)

832810.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
832773.1 1 plant 

Leveringsmaanden: mei t/m september

€ 8,95

Sassafras albidum

Salvia x jamensis

Heb je een flinke plek in je tuin? Of ben je
trouw met water geven van je bakken?
Overweeg dan eens deze bijzondere (nog
steeds zeldzame) boom, we zetten de
eigenschappen op een rijtje:

Leveringsmaanden: mei t/m september
832774.1 1 plant 

€ 4,95

Salvia officinalis
(Engels: Purple Sage)
Salie is inmiddels een zeer bekende
verschijning in de keuken. Deze extra sierlijke
soort heeft paarsgrijs blad met mooie blauwe
lipbloemen, die zeer geliefd zijn door bijen. De
planten geuren heerlijk , heerlijk geurende planten zijn meerjarig en
winterhard. Jong blad en de bloemen kan je rauw eten: heerlijk in salades.
Salie is ruim toepasbaar in sauzen, bij vlees en vis, in saliekoekjes en
saliemeel. Er kan een medicinale thee van worden getrokken tegen bijv.
ontstoken tandvlees (spoelen en uitspugen), veel andere medicinale
toepassingen op o.a. de pfaf-website. Over het gebit gesproken: met het
oudere blad kan je heel goed je tanden poetsen!

Leveringsmaanden: april t/m september
832777.1 1 plant 

€ 3,95

enorm veelzijdig omdat alle delen van de boom belangrijk zijn in
economisch-, medisch- en cultureel opzicht.

•

al eeuwen in gebruik in Noord-Amerika als voeding, wondbehandeling,
bestrijding van hoge koorts en van de bast werden verfstoffen gemaakt.

•

alle delen van de boom zijn aromatisch en pittig van smaak. Een pas
gezaagd stukje hout geurt heerlijk en de Louisiana Creoolse keuken
gebruikt nog steeds voor de zogenaamde Gumbo de ‘gumbo filé’, een
pittig kruid dat gemaakt wordt van gedroogde en gemalen
Sassafrasbladeren.

•

Het jonge blad is lekker in salades en het oudere blad kan als
bindmiddel voor soepen. Deze kunnen ook worden vermalen tot
sassafrasmeel.

•
•

Je zet ook een heerlijk geurige thee van het jonge blad en de bloemen.

•
•

prachtige herfstverkleuring in de herfst

•

vormt in de vollegrond snel een groepje door ondergrondse uitlopers.
PLANTEN BOVEN DE 1,70M WORDEN VOOR VERZENDING
TERUGGESNOEID, OM DE VOLLEDIG HOOGTE TE KOPEN, KIES VOOR
OPHALEN.

onregelmatig en sierlijk ingesneden blad (geen enkel blad is gelijk aan
de andere), samen met fraai gegroefde stam.

waardboom voor vlinders en voedselboom voor vogels

€ 25,00

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 4,95

Santorini Oregano 'Santorini
Bells' / 'Kent Beauty' / 'Pagoda
Bells'
Origanum rotundifolium
ELK JAAR BEPERKT LEVERBAAR VANAF APRIL.
Dit familielid van de bekende Oregano (wilde
marjolein) en Majoraan (eenjarige marjolein) is
bijzonder fraai! De ronde blaadjes volgen elkaar zo snel dat ze elkaar
overlappen en het meest opvallend is de overvloed aan roze tot lila
bloemetjes, die tussen een reeks groenroze schutblaadjes te voorschijn
komen: net hopbellen. Dat al dit moois ook nog een zeer oude
kruidenhistorie heeft verbaast niet als we beseffen, dat deze plant
oorspronkelijk uit Santorini komt, een eiland met een beschaving van
minstens 5000 jaar oud immers, hoewel een vulkaanuitbarsting 1500 v.
Chr. het einde inluidde van de toenmalige cultuur! Heerlijk fris en kruidig
zijn de blaadjes door de salade, heel bekend is de toepassing als
smaakmaker in sausen voor de pasta, maar ook als smaakversterker in
Vermout. Uiteraard zijn vele genezende en helende effecten toegeschreven
aan dit kruid, voel u vrij om het uit te proberen!

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 4,95

Heimia salicifolia
(Engels: Shrubby Yellowcrest, Sun
Opener, Willow-leaf Heimia, Sini)
Sinicuichi is een bloeiende struik uit Mexico die
door de Azteken werd gebruikt tijdens
transrituelen. De oorsprong ligt in Midden- en
Zuid-Amerika: van Mexico tot Argentinië en bij ons moet de plant in huis
overwinteren. Het wordt ook wel een “auditief hallucinogeen” genoemd,
omdat geluiden in je bewustzijn worden vervormd en van ver weg lijken te
komen.
Sinicuichi wordt nog steeds door Mexicaanse sjamanen gebruikt om in
contact te treden met het goddelijke. De inheemse inwoners daar houden
de plant voor heilig en doordrenkt van bovennatuurlijke krachten. Het zou
hen helpen bij een groot aantal problemen en ze gebruiken het om op een
levendige manier gebeurtenissen van jaren geleden opnieuw te beleven.
Westerse mensen beleven vooral een euforisch gevoel, een algehele
ontspanning, plezierige slaperige effecten en een verheldering van het
geheugen.
10 g moet genoeg zijn om thee van te maken. Vermeng met 3 koppen
water en laat het een tijdje koken of laat het een dag fermenteren in de
zon. (Hier dankt de drank de naam “Elixer of the Sun” aan). Vervolgens is
de bijzondere thee klaar om te drinken. Eventuele “rare” smaak kan door
toevoeging van munt of Verveine worden verbeterd.
Hoewel in het algemeen geen verslaving bekend is kan langdurig gebruik
de werking van het geheugen aantasten. Sommige gebruikers ervaren na
consumptie (en ook de volgende dag) onplezierige bij-effecten: hevige
spierpijn, pijnlijke gewrichten, uitputting, hoofdpijn. Voorzichtigheid kan
uiteraard geen kwaad!

Deze hybride kruising is de meest gevraagde
en beroemde smeerwortel. Het is de enige
smeerwortel, die niet uitzaait en niet woekert!
Bijzonder rijk aan proteïnen, het jonge blad is
eetbaar. Beroemd is de plant bij biologische
tuinders vanwege de verrijkende toevoeging aan compost, basis van rijke
vloeibare mest (smeerwortel-thee) en rijke mulch.

Leveringsmaanden: april t/m september
832870.1 1 plant 

€ 3,95

Specerijstruik
Calycanthus floridus
(Engels: Carolina Allspice, Eastern
Sweetshrub, Strawberry Bush)
Soms snap je niet waarom een plant niet veel
bekender is! Neem nu deze wonderlijke,
winterharde struik: het blad is glanzend groen,
zoals de laurierkers en vanaf juni tot in de herfst is er de exotische bloei:
bruinrood in de vorm van een magnolia of protea… De geur van de
bloemen is fantastisch: zoet als kaneel of meloenen, een geur, die ook
vrijkomt bij het snijden van jonge twijgen. De oudere takken kunnen
worden geschild voor een zeer goede vervanger van kaneel. De struik
groeit langzaam en bloeit het rijkst op een zonnige plaats. De uiteindelijke
hoogte is ruim 2 m, maar snoeien is mogelijk. Geef ze rijke,
vochthoudende grond: een aanwinst! Sinds 1726 is deze uit NoordAmerika afkomstige, bijzondere struik al in cultuur in Europa.

Leveringsmaanden: mei t/m september
832875.1 1 plant 

€ 6,95

832875.2 1 plant 

€ 12,50

Speenkruid

Een van de bekendste voorbodes van ons
voorjaar wordt ingeleid door het wilde plantje
Speenkruid. Geliefd en verfoeid, maar met
ongekende eigenschappen! Plant ze niet in een
keurige tuin, want dit is een woekeraar, maar in een flinke pot zal
Speenkruid jarenlang zich keurig gedragen... Het jonge blad is fris in de
salade en iets ouder blad moet verhit worden en laat zich dus lekker
roerbakken als spinazie. De knolletjes kunnen ook in de roerbakpan! De
bloemknoppen zijn een goede vervanger voor kappertjes! Een
schaduwplekje is geen probleem, geniet in het voorjaar van de
boterbloemgele bloemetjes... Speenkruid behoort tot de ranonkelfamilie.

Leveringsmaanden: april t/m september
832880.1 1 plant 

€ 3,95

Suikerblad
Stevia rebaudiana
ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS.
Steevast het middelpunt van verwondering, dit
eenjarige plantje uit N.O.-Paraguay. Wie op het
blad kauwt merkt het al: een prettige
natuurlijke zoetheid, die je nergens anders naturel aantreft! Lekker om
tussendoor van te snoepen, of in de koffie, thee of gerechten als rodekool
en rabarber. Omdat het plantje bij ons niet bloeit kunt u hem wel eens een
jaartje binnen laten overwinteren.

Leveringsmaanden: mei t/m september

Leveringsmaanden: het gehele jaar
832820.1 1 plant 

€ 3,95

Ficaria verna
(Engels: Lesser Celandine)

Sinicuichi

Een salie uit de oude Indiaanse traditie. Vele
ceremonies bevatten witte salie als ingrediënt.
De bossige planten vormen stevige stengels
met poederig grijsgroen blad ("wit"). Bijen e.a.
insecten zijn gek op de bloei! Verder gebruik: voor huidwassing,
natuurlijke deo en als kruidige thee. Zaad te vinden onder nummer
359050.

832800.1 1 plant 

Sassafras-olie heeft genezende, maar ook cosmetische en
hallucinerende eigenschappen.

832815.1 1 plant 

Salvia apiana
(Engels: White Sage)

832780.1 1 plant 

•

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Salie, Witte Californische

832850.1 1 plant 

Symphytum x uplandicum

•

Salie, Paarse 'Purpurascens'

Leveringsmaanden: vanaf december

Smeerwortel 'Bocking 14'

Sassafras

Salie, Cassis

Fantastisch bloeiende salie, in tinten roze en
rood met mogelijke tussenkleuren. De
bloemen zijn zeer geliefd vanwege de
lichtzoete smaak met cassisnuance (kers). Het
blad is tamelijk bitter, maar na melkinfuus
(bijvoorbeeld voor de bereiding van ijs) verdwijnt deze bitterheid en maakt
plaats voor een kruidige saliesmaak. Goed winterhard, mits niet te nat.

€ 5,95

LEVERBAAR VAN DECEMBER TOT DE
VOORRAAD OP IS. Een bizar gevormde bloem,
doordat de broedbolletjes snel uitlopen. Deze
selectie uit de wilde Slangenlook geeft
“bloemen”, die bestaan kronkelig vergroeide stengeltjes. De stelen staan
stevig op 100-120 cm hoogte, waardoor de bloemen zich prima lenen voor
de vaas. Bloeitijd: juni-juli. De bollen en de bloemen zijn eetbaar, vergelijk
de smaak van de bol met een milde knoflook!

€ 5,95

832900.1 1 plant 

€ 3,95
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Suikerriet

Tajerblad

Saccharum officinarum
(Engels: Sugarcane)

Xanthosoma brasiliense
(Engels: Tahitian Spinach, Tannier
Spinach, Belembe, Tahitian Taro)

In je ontdekkingstocht door eetbaar
plantenland mag natuurlijk de grootste
suikerleverancier ter wereld niet ontbreken:
suikerriet. De planten groeien in de tropen wel
tot 6 m hoogte met 5 cm dikke stengels, die vol zoetigheid zitten! Bij ons
is vanwege de vorstgevoeligheid alleen teelt in (grote) potten mogelijk. ‘s
Zomers buiten en in de herfst naar binnen op een lichte, niet te warme
plaats. Na 1 jaar kan af en toe een dikkere stengel worden geoogst: lekker
kauwen, een natuurlijk snoepje!
Suikerriet komt van oorsprong uit Indonesië en is van daaruit eerst over
tropisch Azië verspreid. Alexander de Grote nam de plant mee naar
Griekenland, verbaasd over dit “riet dat honing maakt zonder bijen”...
Later hebben vooral de Arabieren de teelt verspreid, waarna de
Europeanen deze naar Midden- en Zuid-Amerika brachten. Helaas kwam er
in de 17e-19e eeuw veel slavenwerk bij kijken.

Leveringsmaanden: mei t/m september
832905.1 1 plant 

€ 9,95

Suikerwortel
Sium sisarum
(Engels: Skirret)

Leveringsmaanden: mei t/m september
€ 3,95

Surinaamse Kers
Eugenia uniflora
(Engels: Surinam Cherry, Brazilian
Cherry, Cayenne Cherry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Talinum fruticosum
(Engels: Waterleaf)
Een sierlijke plant met vlezige stengels, zachte
bladeren en roze bloemen. De plant groeit
gemakkelijk in de warmte, en pronkt de hele
zomer in je tuin! Oogst de jonge stengels, de
bloemen en bladeren (in kleine hoeveelheden) voor de sla of voor een
korte roerbaksessie: heerlijk fris en vol mineralen en vitaminen! De plant
komt waarschijnlijk uit Afrika en is van daaruit in Midden- en Zuid-Amerika
terecht gekomen. De gezonde eigenschappen hebben deze plant de
bijnaam Blad-Ginseng bezorgd.

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 3,95

Een prachtige bladplant met enorme
purperbruine bladeren (de vorm als
olifantsoren) en met nog donkerder nerven en
stengels. Tot bloei komt deze aronskelkachtige
niet in ons klimaat. Zet ze vochtig tot nat en 's
winters vorstvrij en droog (hoewel extra dek over de knollen vaak voor
overleving in onze winters zorgt). De Taroknollen worden al sinds
mensenheugenis in de tropen gegeten, in Azië en Afrika is de teelt enorm
populair, ze bevatten 25% zetmeel en zijn vrijwel ongevoelig voor ziekten.
Ze worden gekookt, geroosterd, gebakken en gefrituurd. In Afrika worden
ze in een pasta (“fufu”) verwerkt. Het blad is na koken ook eetbaar (lekker
om vlees of vis in te rollen). Hoogte 1m.

Leveringsmaanden: mei t/m september
833022.1 1 plant 

833000.1 5 knolletjes 

€ 6,95

833000.2 10 knolletjes 

€ 12,50

Teakboom, Witte

833000.3 50 knolletjes 

€ 49,95

833000.4 1 plantje 

€ 2,95

833000.5 3 plantjes 

€ 6,95

Gmelina arborea
(Engels: White Teak, Kashmir Tree,
Malay Beechwood, Goomar teak,
Yemane, Snapdragon Tree)

Xanthosoma sagittifolium
Deze sierlijke bladplant is in de tropen zeer
geliefd vanwege de eetbare knollen. Het blad
van de Xanthosoma brasiliense (833000) is
zachter en populairder, maar het blad van deze
Tajer is (vooral jong) ook zeer goed eetbaar.
Het hoofddoel van de teelt van deze Tajer zijn vooral de flinke knollen die
de plant vormt. In Suriname worden knollen gekookt, gebakken of
gefrituurd, heel populair is het gerecht Pom, dat meestal van deze Tajer
gemaakt wordt.

Leveringsmaanden: december t/m mei
833002.1 1 knol 

€ 3,95

833002.2 3 knollen 

€ 9,95

Tamarindus indica
(Engels: Tamarind)
Een laanboom in de tropen, bij ons een sterke
kuipplant. Oorspronkelijk komt de Tamarinde
uit Oost-Afrika. Al in de prehistorische tijd
kwam de boom naar India, vanwaar hij zich als
nuttige plant bijna over alle tropische gebieden verspreidde. De boom is
geschikt voor alle gronden, behalve zure grond. Als de boom eenmaal
goed is aangeslagen, verdraagt hij lange tijd droogte en de hete zon. Hij
groeit langzaam. Bij ons moet de plant in een pot, want vorst wordt niet
verdragen. De vruchten zijn 7-20 cm lange, dofbruine peulvruchten (net
muisjes!). De ovale, harde zaden liggen ingebed in donkerbruin, zoetzuur
en aromatisch smakend vruchtvlees (heerlijk!). De planten dragen
gewoonlijk na 4-6 jaar vruchten. Uit de pulp van de vruchten wordt
tamarindesiroop bereid. Uit de siroop wordt frisdrank gemaakt. De pulp is
ook een bestanddeel van verschillende sauzen, waaronder Worcestersaus,
en is een belangrijk ingrediënt in de Aziatische keuken. Vruchten, schors
en bladeren worden vaak medicinaal gebruikt. Bij verschillende volkeren
heeft de tamarindeboom een mystieke betekenis of geldt de boom als
heilig.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
833010.1 1 plant 

€ 5,95

Taro 'Green Leaved'
€ 5,95

Surinaamse Postelein

832960.1 1 plant 

REGELMATIG VERSE KNOLLETJES LEVERBAAR.
De lekkerste tropische bladgroente (volgens
velen)! Tajerblad is vooral in Suriname heel
populair als wokgerecht. Het blad is in 2-3 minuten klaar en biedt een
heerlijk zacht spinazie-achtig gerecht. De bijnaam “boterblad” zegt al
genoeg… Heerlijk met gember bijvoorbeeld! De nerf en stengel (geschild)
kan fijngesneden iets langer gekookt worden. We leveren in knolletjes, die
uitlopen tot forse planten, die alleen in de zomer buiten (in de schaduw)
mogen.
ALS WE IN DE ZOMER NOG KNOLLETJES HEBBEN, DAN WORDEN DEZE
OPGEPOT EN ALS PLANT VERKOCHT.

Tamarinde

De Surinaamse kers of Pitanga is een tropische
plant, die zich dus bij ons prima thuis voelt in
huis en ‘s zomers buiten. De witte bloemetjes
zijn al een sieraad en worden na bestuiving beloond met sierlijke
vruchtjes. De vitamine C-rijke vruchten zijn rijp circa 2×3 cm groot en
hebben zeven tot tien dikke ribben. De vruchten rijpen via groen, geel en
oranje naar rood en donkerpaars. Het rode, zachte vruchtvlees is zuur of
zoetzuur, aromatisch van smaak met een licht harsige, iets bittere
nasmaak. De vruchten bevatten één tot drie zaden. Ze kunnen als
handfruit dienen of worden verwerkt tot jam en gelei. Pitjes kunnen beter
worden verwijderd. Vruchtzetting vindt na enkele jaren plaats. De planten
worden ook vaak voor de sier aangeplant en zijn heel goed geschikt voor
het vormen van een bonsai. De Surinaamse kers komt van oorsprong uit
Zuid-Amerika, van het noorden in Guyana, Suriname en Frans-Guyana tot
in het zuiden in Brazilië en Uruguay. De soort wordt wereldwijd in de
(sub)tropen gekweekt. Andere soorten uit hetzelfde geslacht met eetbare
vruchten zijn de Pitomba (Eugenia luschnathiana) en de Arazá (Erugania
stipitata).
Een klant schreef ons: Een paar jaar geleden heb ik een Surinaamse kers
cadeau gekregen, afkomstig uit uw winkel. Bijgaand een foto van het
"boompje". De vrucht (en er rijpen er nog veel meer) heb ik inmiddels
gegeten, heerlijk zoet. Misschien leuk te weten, dat ook een tropische plan
het uitstekend kan doen op een Nederlandse vensterbank. Met vriendelijke
groet, Marja.

832950.1 1 plant 

Colocasia esculenta

Tajerknol

Een oude groente, die nog maar zelden wordt
geteeld. Het is een meerjarige plant met een
bundel zeer zoete wortels van ongeveer 1 cm
doorsnee. De plant zelf kan 150 cm hoog
worden en is gemakkelijk te telen in voedselrijke, vochtige grond. U maakt
ze net zo klaar als schorseneren. Met deze groente halen we weer oude
historie in huis. Suikerwortel was mogelijk al bij de Romeinen bekend en is
in elk geval rond 1546 (opnieuw?) in Europa geïntroduceerd. Zoetigheid
was lux in die tijd, dus het behoorde tot de koningsmalen. In de 18e eeuw
verdwijnt het gewas (bijna) in de vergetelheid.

832910.1 1 plant 

Taro 'Black Magic'

Colocasia esculenta
ELK JAAR VANAF FEBRUARI ALS KNOL
LEVERBAAR (705480), NA MEI WORDEN DEZE
OPGEPOT.
Een prachtige bladplant met enorme bladeren
(als olifantsoren) en met een adembenemende
blauw-groene waslaag. Tot bloei komt deze aronskelkachtige niet in ons
klimaat. Zet ze vochtig tot nat en 's winters vorstvrij en droog. De
Taroknollen worden al sinds mensenheugenis in de tropen gegeten, in Azië
en Afrika is de teelt enorm populair, ze bevatten 25% zetmeel en zijn
vrijwel ongevoelig voor ziekten. Ze worden gekookt, geroosterd, gebakken
en gefrituurd. In Afrika worden ze in een pasta (“fufu”) verwerkt. Het blad
is na koken ook eetbaar (lekker om vlees of vis in te rollen). Hoogte 1m.

Leveringsmaanden: mei t/m september
833020.1 1 plant 

€ 4,95

€ 4,95

Deze belangrijke plant wordt in de tropen een
snelgroeiende boom en veel gebruikt voor
timmerhout. Bij ons uiteraard alleen als “boom-in-pot” (misschien als
echte bonsai) te kweken. De eetbare, gele bloemtros is heel sierlijk en
wordt in de tropen gemengd met rijst tot een traditionele
Nieuwjaarsmaaltijd, de plant (en later boom) houdt van veel vocht! Zowel
bast, als bladeren en wortels bevatten medische, gezondmakende stoffen.
Nog veel meer nuttige toepassingen vind je op pfaf.org

Leveringsmaanden: mei t/m september
833030.1 1 plant 

€ 9,95

Thaise Gember Of Laos
Alpinia galanga
Deze plant is nauw verwant aan gember. Het is
een meerjarige plant uit de tropen,
waarschijnlijk afkomstig uit Indonesië maar
wordt momenteel geteeld in Indochina,
Thailand, Maleisië en Indonesië. Het kruid
werd echter met zekerheid al in de 12e ook in Nederland gebruikt:
Hildegard van Bingen gebruikte het in die tijd als medicijn tegen ‘hartpijn’.
De wortel wordt gebruikt als specerij, hij heeft een milde gembersmaak en
ruikt naar citrus en pijnbomen. Hij wordt vers, gedroogd of ingemaakt
gebruikt. Laos kan in recepten vervangen worden door gember en vice
versa. In Indonesië wordt de plant gezien als een pepmiddel en een
afrodisiacum. Het zou bovendien de menstruatie opwekken. (Bron:
Wikipedia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
833040.1 1 plant 

€ 5,95

Theeplant
Camellia sinensis
(Engels: Teaplant)
De theeplant (Camellia sinensis) is een plant
die van oorsprong voorkomt in Zuidoost-Azië.
De jonge scheuten van deze plant worden
gebruikt om thee te produceren. Sinensis is
Latijn voor Chinees. Tegenwoordig wordt thee over de gehele wereld in
tropische en subtropische gebieden geteeld. Van deze plant worden witte
thee, groene thee, oolong en zwarte thee gemaakt. De theeplant is een
groenblijvende struik of kleine boom die zo'n 17 m hoog kan worden,
maar meestal tot onder de twee meter wordt gesnoeid als het voor de
bladeren wordt geteeld. De plant heeft een sterke penwortel. De bloemen
zijn geel-wit met een diameter van zo'n 2,5-4 cm met 7 of 8
bloemblaadjes. De zaden van de theeplant kunnen fijngemalen worden
voor thee-olie, een zoete olie voor kookdoeleinden die niet verward moet
worden met Tea Tree-olie, een etherische olie die gebruikt wordt voor
medische en cosmetische doeleinden en gemaakt wordt van de bladeren
van een andere plant. (Bron: Wikipedia)
De planten kunnen in Nederland ‘s zomers naar buiten en van oktoberapril op een koele en lichte plaats binnen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
833050.1 1 plant 

€ 6,95

Tripmadam
Sedum reflexum
(Engels: Stone Orpine, Rock
Stonecrop)
Een vetplantje, dat op een droog en zonnig
plekje gedijt. Vanaf het voorjaar worden de
jonge groeitopjes geoogst: sappig, koelvochtig en fris voor in een gemengde salade. Dit is een winterharde plant,
mits niet te nat overwinterd.

Leveringsmaanden: mei t/m september
833085.1 1 plant 

€ 2,95
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Tripsalie

Tijm, Oregano 'Tabor'

Verjongingskruid

Salvia divinorum
(Engels: Diviner's Sage, Ska María
Pastora, Seer's Sage)

Thymus pulegoides

Boerhavia diffusa
(Engels: Tar Vine, Red Spiderling,
Punarnava)

DOOR DE LASTIGE BEGINTEELT IS DE
AANVOER ONREGELMATIG EN KAN DE
WACHTTIJD LANG ZIJN! OP ZIJN VROEGST
ZOMER 2022...
Een mysterieuze, veelbesproken en in een aantal landen verboden plant!
De plant komt in het wild voor in het Mazatec gebergte van Oaxaca
(Mexico), waar ze op schaduwrijke en vochtige plaatsen groeit. De plant is
psychoactief, veroorzaakt sterke hallucinaties en werd hierdoor traditioneel
gebruikt door de Mazatec-medicijnman. De plant heeft een vierkante, holle
stengel en kan tot 1 m hoog worden. De bladeren zijn groen en hebben
een grootte van zo'n 10-30 cm. Bloei ontstaat zelden: witte bloemen met
paarse kelk.
De plant wordt al duizenden jaren bij religieuze rituelen van de Mazatecindianen door hun medicijnmannen gekauwd. Door het kauwen ontstaat
een langer aanhoudend maar milder effect dan bij het in het westen
gebruikelijke roken. Het roken van salvia-extracten veroorzaakt dissociatie
en intense, atypische hallucinaties. Het effect komt snel op in geval van
roken en duurt zo'n 5-10 minuten. De meeste gebruikers beschrijven de
ervaring als prettig, soms zelfs spiritueel, anderen vinden de ervaring
daarentegen juist beangstigend en te intens. Frequent wordt als
angstwekkend effect gemeld een (tijdelijk) gevoel van controleverlies
waarbij de waarneming van de omgeving wegvalt en een neiging tot een
soort blind, slaapwandelachtig bewegen de kop opsteekt (waardoor de
gebruiker zich onbedoeld aan gevaren kan blootstellen) en ook elk gevoel
voor hoogte en diepte verdwijnt: de gebruiker vreest dan in een plat
tweedimensionaal vlak te zullen moeten worden opgenomen. Doordat het
middel veelal legaal verkrijgbaar is, bestaat er met name voor nieuwe
gebruikers een gevaar van het onderschatten van de intensiteit van de
effecten. (tekst uit Wikipedia)
Kortom: een boeiende plant, maar wees voorzichtig en matig in het
eventuele gebruik. De planten kunnen niet tegen vorst, koel en licht
overwinteren, terugsnoeien is het beste.

Leveringsmaanden: mei t/m september
833090.1 1 plant 

€ 9,95

Tijm, Citroen 'Aureus' / 'Bertam
Anderson'
Thymus citriodorus

€ 2,95

Tijm, Spaanse
Thymus x faustinoi
Deze smakelijke kruising uit Spanje is
verbazend winterhard en zeer smakelijk. De
groei is compact en de bloei bijna wit.

Leveringsmaanden: april t/m september
833977.1 1 plant 

Leveringsmaanden: april t/m
september
833170.1 1 plant 

€ 2,95

Valeriana officinalis
(Engels: Valerian)
Valeriaan is een veelzijdige plant: veel eetbare
delen, geneeskrachtig en geestverruimend.
Wees voorzichtig met het gebruik en bereid je
ook voor op een gemakkelijke, flinke groei van
deze winterharde plant. De zaden zijn eetbaar, van de bladeren en wortels
wordt een belangrijke olie gemaakt, dat ijs en bakgerechten van een
kruidige smaak voorziet.
Gedroogde wortels worden gebruikt voor een preparaat dat het bekende
rustgevende effect geeft, lees je goed in over de beperkingen: gevaarlijk
voor leverpatiënten en kans op verslaving, etc.
De planten kunnen woekeren, dus omringen met anti-worteldoek of
planten in een grote kuip verdient aanbeveling. Ze worden ongeveer 1 m
hoog met fraai geveerd blad en lichtroze bloemen in een schermvorm.

€ 3,95

Verleidingsroos

VANAF OKTOBER - NOVEMBER LEVERBAAR
TOT DE VOORRAAD OP IS!
Deze roos groeit flink, tot wel 2 m hoogte, je kan de plant gemakkelijk
langs een rekje laten groeien. Een halfbeschaduwde tot zonnige plaats is
ideaal voor deze zeer vorstbestendige, bijna doornloze struik. De lichtroze
bloemblaadjes zijn populair in rozenwater, cake, desserts etc. De vruchten
(bottels) zijn ideaal voor jam of gedroogd voor thee. Snijd de vruchtjes
open en verwijder de haartjes die onder de zaden zichtbaar zijn. De zaden
zitten vol vitamine E!
OMDAT ONZE ROZEN SLECHTS 1X (HOOGUIT 2X) PER JAAR LEVERBAAR
ZIJN, KAN DE WACHTTIJD LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
833978.1 1 plant 

€ 9,95

€ 2,95

Boeiend om te zien van welke plant er vanille
wordt gemaakt! De witte bloemen moeten met
de hand worden bestoven, vervolgens is er
een kans op vruchtvorming. Na behandeling
van de vrucht (verwarmen, drogen,
fermenteren…) ontstaat de heerlijk zoete vanille!
WE LEVEREN ZEER JONGE PLANTJES, RETOURNEREN IS GEEN OPTIE.

Leveringsmaanden: mei t/m september

Zilvergroen met een wit randje en lilaroze
bloemtrosjes: dat typeert dit naar citroen
geurende en naar tijm en citroen smakende
frisse plantje.

833950.1 1 plant 

€ 2,95

Hierochloe odorata
(Engels: Sweet Grass, Holy Grass,
Buffalo Grass)
ELK JAAR VANAF MEI, JUNI LEVERBAAR TOT
DE VOORRAAD OP IS.
Dit meerjarige gras is (zeldzaam maar)
inheems in Nederland, opvallend is de toffee-achtige hooigeur! De hoogte
varieert tussen 20-100 cm afhankelijk van grondsoort en vochttoevoer.
Vroeger werd het gras op heiligendagen voor kerkdeuren gestrooid. In
Frankrijk is het gebruik bekend als smaakstof in snoep, tabak, limonade en
parfums. In Rusland en Polen is het oude gebruik als thee en het huidige
gebruik als smaakmaker in wodka bekend. De Indianen in Noord-Amerika
gebruiken de plant bij rituelen en maken van de lange bladeren manden.

Tijm, Citroen 'Doone Valley'
Thymus citriodorus
Bijna plat op de grond groeit dit naar citroen
geurend (en smakend) kruipertje. Het geel
met groene blad geeft een speels effect, een
deel van de blaadjes is groen, een ander deel
bont en de rest geel.

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 2,95

833980.1 1 plant 

€ 4,95

Viola banksii
(Engels: Australian Violet)
Een bijzonder Australisch viooltje, dat kruipt of
hangt! Naast deze unieke groei geeft het
plantje frisse blaadjes met lichtblauwe
bloemetjes. Alles aan de plant is eetbaar, maar
de bloemetjes zijn het meest smakelijk.

Leveringsmaanden: mei t/m september
833990.1 1 plant 

€ 2,95

Vitamine-Roos 'Piro 3'
Rosa x saleavensis

Werkelijk een sieraad, dit zeer fijne roodbronskleurige blad met later de gele
schermbloemen. De plant is meerjarig en
overwintert gemakkelijk in niet te natte
gronden. Het aromatische, naar anijs smakende blad wordt o.a. gebruikt
in visgerechten. De zaden kan je meebakken in brood, cake, gebak e.d. of
meekoken in soepen.

Leveringsmaanden: april t/m september

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: mei t/m september
833970.1 1 plant 

Thymus herba-barona

Venkel, Bronzen 'Smokey'

Een typische tijm, dat in het wild voorkomt op
Corsica, Sardinië en Majorca. De opvallende
smaak en geur is een mix van tijm en karwij
en dient in de keuken voor beide kruiden. Geef
de planten een zonnige plaats met goede
afwatering. Het kleine, iets harige blad groeit aan kruipende stengels. De
planten tooien zich met lichtroze lipbloemetjes, die populair zijn bij
vlinders, bijen en andere insecten. In ons land voor eenjarig gebruik, maar
in de kas te overwinteren.

Foeniculum vulgare var. Dulce
(Engels: Fennel, Bronze Leaved)

€ 2,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar

VANAF OKTOBER - NOVEMBER LEVERBAAR
TOT DE VOORRAAD OP IS!
Dit is een van de gezondste rozen, want de
vruchten bevatten het hoogste Vitamine-C
gehalte van alle bottelrozen. Rozenbottels
doen niet onder voor de vele ‘superfoods’, die menig bewuste eter het hart
sneller doet kloppen! Naast vitamine C zit er ook vitamine A, B, E en K in
rozenbottels. Deze Pillnitzer Vitamineroos 'Pi Ro 3' is ontstaan uit een
kruising van Rosa dumalis met Rosa pendulina var salaevensis. De struiken
hebben een flinke groeikracht op alle gronden en worden 1-2 meter groot,
ze groeien breed uit en bevatten heel weinig stekels. De donkerrode
bottels zijn 3x1,5 cm, donkerrood en hebben een vitamine-C gehalte van
1150 mg per 100 g vruchtgewicht. We moeten uiteraard het voorafgaande
wonder niet vergeten: de talrijke bloemen (3-4 cm, enkelbloemig) zijn
lichtroze en bloeien in juni. De bladeren hebben een opvallende gele
herfstkleur.
OMDAT ONZE ROZEN SLECHTS 1X (HOOGUIT 2X) PER JAAR LEVERBAAR
ZIJN, KAN DE WACHTTIJD LANG ZIJN.

€ 3,95

Tijm, Corsicaanse

Leveringsmaanden: mei t/m september

Een heerlijke bladpeper: vooral
vleesgerechten, maar ook nootjes, citroen,
garnalen etc. worden ingerold. Een populaire
snack in Azië! De plant kan ‘s zomers op een
schaduwplekje naar buiten, ‘s winters als kamerplant binnen.

Viooltje, Australisch
€ 9,95

Veenreukgras

Leveringsmaanden: april t/m
september

Vietnamese Bladpeper
Piper sarmentosum
(Engels: Wild Betel)

Vanilla planifolia

Thymus citriodorus

833130.1 1 plant 

€ 3,95

Rosa blanda
(Engels: Labrador Rose, Smooth
Rose, Hispid Rose, Meadow Rose,
Prairie Rose)

Valeriaan

Vanille-Orchidee

Tijm, Citroen 'Silver Queen'

833120.1 1 plant 

833160.1 1 plant 

833940.1 1 plant 

Leveringsmaanden: april t/m september

833115.1 1 plant 

Leveringsmaanden: mei t/m
september

Wie wil dat niet... door eten verjongd worden.
In India kent dit kruid een grote populariteit:
eetbaar zijn de jonge scheuten, jonge blaadjes
en de wortel, alle 3 in gekookte of gebakken vorm: een zachte smaak. Het
zaad geeft vermalen een goede smaak aan baksels...
Daarnaast (en vandaar de naam) heeft de hele plant een rijke traditie van
geneeskracht, lees het internet er maar op na! Er worden serieus
meerdere geneesmiddelen gemaakt van dit kostbare plantje. De planten
groeien gemakkelijk op arme en rijke grond, niet te nat en op een zonnige
plaats. Geniet van dit nachtbloeiertje, ze blijven tamelijk klein: 10-50 cm
en bloeien met trosjes roze bloemetjes. De planten zijn meerjarig, maar
verdragen geen vorst, binnenhalen dus in de winter.

Leveringsmaanden: april t/m september

Een vrolijk kruipertje met geelbont blad: groen
met een goudgeel randje. In het voorbijgaan
even met uw hand er doorheen: heerlijk
mengsel van citroen en tijm komt u tegemoet!

833110.1 1 plant 

De geur en smaak van Oregano komt duidelijk
door bij deze tijm! Naast keukengebruik is dit
ook een favoriete tijm vanwege de rijke bloei
in de siertuin.

833975.1 1 plant 

€ 2,95

833995.1 1 plant 

€ 12,50
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Vrouwenmunt

Waterhysop

Tanacetum balsamita
(Engels: Costmary, Bible Leaf)

Bacopa monnieri
(Engels: Thyme-leafed Gratiola,
Water Hyssop)

Dit kruid is weer volop in de belangstelling en
niet onterecht: de frisse muntsmaak leent zich
voor een heerlijke thee. Een enkel gesnipperd
blaadje geeft salades of jonge groentes
(worteltjes, peultjes, erwtjes, krieltjes) een levendig aroma! De
mentholgeur, die de plant na flinke kneuzing verspreidt frist de hele tuin
op…. De planten werden al in de oudheid in Egypte gebruikt; de Romeinen
brachten ze waarschijnlijk in West-Europa. Geef de plant een zonnige plek,
ze breiden zich flink uit, teelt in een kuip is dus handig. Zongedroogd blad
kan worden gesnipperd en bewaard. Hoogte van het blad 50cm, inclusief
bloei: 1-1,5 m.

Leveringsmaanden: april t/m december
834000.1 1 plant 

€ 3,95

Prachtig kruipend plantje met dikke,
succulente blaadjes en helderwitte bloemetjes
on-top. De plantjes houden van veel water,
moeras en kunnen zelfs in het water groeien! In veel tropische landen al
eeuwen in gebruik als geneeskrachtig kruid, zowel uit- als inwendig.
Bekend is het gebruik als zenuwversterker, geheugenverbeteraar en
kalmerend middel. Maar ook tegen kaalheid, astma, ontstekingen etc.
Uiteraard is gebruik voor ieders eigen verantwoording en het effect valt
niet onder onze garantie.

Leveringsmaanden: april t/m september
834530.1 1 plant 

Een sierlijk kamerplantje, dat ‘s zomers graag
buiten groeit. Het dikke, sappige blad heeft
een zeer aromatische kamfer- en muntgeur en
wordt ook als zodanig aangewend: ideaal om
vlees- en visgerechten op smaak te brengen. Het aardige van
kamerplantjes is, dat je ze 4 seizoenen tot je beschikking hebt!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 6,95

Beroemde, traditioneel medische en in veel
gerechten gebruikte plant uit Zuid Azië, OostAfrika en Australië. Planten houden van veel
vocht, houd de grond dus met mulch bedekt.
Ze groeien zelfs in ondiepe vijvertjes. Het blad wordt vaak rauw gegeten in
salades of bij “inrol”-gerechten en heeft een aangename, kruidige smaak.
Medisch wordt o.a. wondheling en remming van ontstekingen toegedicht
aan deze plant. Maar ook prachtige resultaten in het seksleven en andere
vitaliteiten staan op het menu! Het leuke, ronde blad groeit aan lange
uitlopers (navels), de plant blijft laag en gaat in een pot sierlijk hangen.
De kleine roze bloemetjes rijpen tot paarsrode vruchtjes.

Vijf-Smaken-Vrucht

Leveringsmaanden: mei t/m september

Schisandra chinensis

834540.1 1 plant 

Een voluit Chinese, medicinale plant. Bij ons
gedraagt de plant zich als een meerjarige,
winterharde klimmer. Als de plant na enige
jaren volwassen is verschijnen in de lente de
trossen met lichtroze, hangende bloemen
gevolgd door aren met felrode bessen. Deze bessen hebben een
rustgevende en stimulerende werking. Je zou kunnen zeggen, dat dit de
klimmende Ginseng is... Gebruik de bessen alleen bij volle afrijping. Ze
hebben zure, zoete, zoute, hete en bitter smaken in zich! Vandaar de
Chinese naam “Wu-Wei-Zi”, wat dus “Vijf-Smaken-Vrucht” betekent.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
834410.1 1 plant 

€ 5,95

834410.2 1 plant (60-80 cm) 

€ 12,50

Walstro, Echt
Galium verum
(Engels: Lady's Bedstraw)

€ 4,95

Waterpeper, Japanse 'Rubra'
Persicaria hydropiper
(Engels: Waterpepper)
Lekker pittig blad, heerlijk door de salade en
zeer populair in de Japanse keuken.
Waterpeper is uit de familie van de
duizendknoopachtigen en groeit van oorsprong
op vochtige plaatsen in de subtropen. De eenjarige plant zaait zich bij ons
uit en kiemt dan het jaar erna na wat harken door de grond. Waterpeper
houdt van vocht en lichte schaduw. Eet jonge scheuten, aan het begin van
de bloeitijd, en gekiemde zaden in salades. De bladeren kunnen ook
gedroogd worden. Hoewel de plant heel gezond is mag het rauw niet in
grote hoeveelheden gegeten worden, houd het dus als smaakmaker! Na
het roerbakken kunnen overigens wel grotere hoeveelheden worden
gegeten. Waterpeper bevat veel vitamine C, ijzer, calcium, fosfor,
magnesium en rutine. De smaak is behoorlijk peperig.

Leveringsmaanden: mei t/m september

Dit is een heemplant, dus uitstekend voor
verwildering. De basis wordt gevormd door
fijne in kransen groeiende, eetbare blaadjes,
gevolgd door gele, fijne bloemetjes in flinke
trosjes. Deze verspreiden een heerlijk zoete geur! Hierom werden de
gedroogde bloemen vroeger tussen de lakens gelegd om vlooien te
verdrijven. De bloemen worden veel toegepast als veelzijdige verfplant in
voedsel en kleding, maar ook om in kaas het stremsel van de wei te
scheiden (coaguleren). Tenslotte kunnen de zaden ook geroosterd worden
tot een koffievervanger en de bloemtoppen geven een prettig, bitter
drankje.

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 2,95

Wasabi

834550.1 1 plant 

€ 3,95

Watervenkel, Vietnamese
Oenanthe javanica
(Engels: Water Celery)
Een van de weinige soorten van dit geslacht
waarvan het blad eetbaar is! In Japan (Seri)
en in Korea (Minari) en verder in China, India,
Maleisië (Ulam), Vietnam, Thailand (phakchi
lom) maar ook in Italië een populaire groente, waarvan de jonge uitlopers
het lekkerst zijn. De Japanners gebruiken het blad als ingrediënt bij een
symbolische voorjaarsmaaltijd. Het blad heeft qua smaak de combinatie
van wortelen en peterselie en bevat veel mineralen en vitaminen! Geef ze
een vochtige tot natte plaats.

Leveringsmaanden: mei t/m september

Wasabia japonica

834600.1 1 plant 

Wasabi is een zeer scherpe specerij uit de
Japanse keuken, die vaak gebruikt wordt bij
sushi- en andere visgerechten. De op mosterd
gelijkende substantie wordt gemaakt van de
wortels, die op de mierikswortel lijken maar
een opvallend groene kleur hebben. Wasabi wordt onder meer in tubes en
in poedervorm op de markt gebracht. De meeste Wasabi die op de markt
aangeboden wordt, is geen echte, maar een imitatie, die gemaakt is van
groengekleurde radijs, of een mengsel van mierikswortel, radijs, mosterd
en bladgroen.
Door ze zelf te telen kan je in elk geval genieten van het zacht pittige blad
en de smakelijke bloemtros. De wortels ontstaan na enkele jaren groei en
alleen bij constant doorstromend water. Houd in elk geval de plant goed
vochtig, ze zijn tamelijk winterhard maar houden niet van een zwaar bladof sneeuwdek. Lukt het ooit om wortels te telen? Rasp ze altijd vers! Echte
verse Wasabi is een sensatie, enkele seconden super heet en dan zacht
wegvagend!

Leveringsmaanden: mei t/m september
834500.1 1 plant 

€ 5,95

Centella asiatica
(Engels: Indian Pennywort)

Plectranthus montanus
(Engels: Camphor Spurflower)

834470.1 1 plant 

Beta vulgaris

Waternavel, Aziatische

Jamaicaanse Tijm

834400.1 1 plant 

Zeebiet

€ 6,95

€ 3,95

Zaligheidskruid
Rhodiola rosea
Deze winterharde vetplant met grijsgroen blad
bloeit op ongeveer 10-30 cm hoogte met gele
schermbloemen. Geef ze een zonnige plaats,
vochtig maar goed gedraineerd, ze kunnen een
lange periode van droogte doorstaan.
Het extract van de wortels worden in de natuurgenezing aangewend ter
verbetering van je gemoedstoestand, verlichting van depressies,
verbetering van prestaties en rustgevend. Het proberen waard dus! De
wortels zijn na 3 jaar groei te oogsten.

Leveringsmaanden: mei t/m september
834850.1 1 plant 

€ 2,95

Uit opgravingen is komen vast te staan dat al
in 2000 v. Chr. (toen de bronstijd net begon)
het bietenblad in de Oude Wereld werd
gegeten en geofferd. De plant groeit wild langs
oceanen en zeeën, maar de teelt lukt ook
prima op de klei. Het dikke blad tijdig oogsten voor een zeer gezonde
salade (vitamine A, C en vele mineralen) en geniet van de frisse,
knapperige “bite”!

Leveringsmaanden: april t/m september
834880.1 1 plant 

€ 3,95

Zeekool 'Jacobs Blue'
Crambe maritima
(Engels: Seakale)
Een prachtige plant met gekruld, blauwgroen
blad. Meerjarig en zeer winterhard. De oogst is
het 2e of 3e jaar. De plant wordt dan vanaf
januari bedekt met een pot van 30-40 cm, om
zodoende de jonge scheuten te bleken. De scheuten smaken heerlijk mals.
In de zomer zal de plant gaan bloeien, de bloemsteeltjes (in knop) zijn ook
een lekkernij!

Leveringsmaanden: april t/m september
834900.1 1 plant 

€ 3,50

Zeepboom
Quillaja saponaria
(Engels: Soap Bark Tree)
Zuid-Chileense groenblijvende boom met
bijzondere eigenschappen. De plant kan goed
gedijen in een (grote) pot, maar bij ons in de
vollegrond op een tamelijk droge plaats zal
ook zeker lukken, aangezien 12 graden vorst goed wordt doorstaan. Het
uiterlijk: stevig, leerachtig blad met witte, fraai gevormde bloemetjes
uitgroeiend in donkerblauwe bessen. Bewoners van het Andes-gebergte
aldaar gebruiken de boom al eeuwen voor het maken van zeep. De
binnenste bast wordt vermalen tot poeder en schuimt in water! De geur
van het hout, dat overigens ook goed timmerhout is, maakt deze geschikt
als basis voor parfums. Uit de schors wordt Quillaia gewonnen (E999),
bekend als schuimmiddel in drankjes (bier) en andere levensmiddelen. De
saponine uit de schors helpt bij hoesten e.d. Kortom: nuttigheid te over!

Leveringsmaanden: april t/m september
834910.1 1 plant 

€ 5,95

Zee-Radijs
Cochlearia officinalis
(Engels: Scurvey Grass)
Ideaal als menging in salades: voor een
lekkere pittige touch! Op lange zeereizen nam
men vroeger een vat gezouten lepelblad mee,
het werd gegeten ter voorkoming van
scheurbuik. Toen wist men nog niet eens dat het blad extreem veel
vitamine C bevat. Geneeskrachtig verhoogt lepelblad de eetlust en
bevordert de spijsvertering. Verder wordt gal en lever positief beïnvloed,
wat weer verzachtend werkt op jicht en reuma. De meerjarige plant is
wintergroen en groeit van oorsprong in brakwatergebieden. Bij teelt met
zoet en zout water worden de blaadjes kleiner dan in zoetwatergebieden.
De plantjes zijn wintergroen, in een zachte winter (of in de kas) kan dus
doorgeoogst worden! (bron (o.a.): Kruidenencyclopedie door Nico
Vermeulen)

Leveringsmaanden: april t/m september
834915.1 1 plant 

€ 2,95
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Zeevenkel

Zoethout

Zuring, Bloemloze

Crithmum maritimum

Glycyrrhiza glabra
(Engels: Licorice, Liquorice)

Rumex acetosa var hortensis
(Engels: Flowerless Sorrel)

Een zeer oud cultuurgewas met dikke houtige
wortels, waaruit zoethout en drop worden
bereid. Bovengronds is de plant ook de moeite
waard: los groeiend, geveerd blad met bovenin
een trosje lichtroze vlinderbloemetjes. Zoethout heeft een verfrissend
effect op de luchtwegen.

Het bijzondere van deze zuring is, dat deze
niet bloeit. Dit soort blijft dus ijverig nieuwe
blaadjes maken! Heerlijk: enkele jonge
blaadjes (voor een citroensmaak) door de sla,
niet teveel gebruiken. Zuringpap of blommepap is een traditioneel gerecht:
(karne)melk, bloem, rozijnen, suiker, stroop en zuring…. Lekker! Zuring
door de soep maakt deze bondiger en gezonder! De wortels zijn ook
eetbaar. Medicinaal werkt zuring ontgiftigend, laxerend, koortsremmend en
darmregulerend.

Zeevenkel is een inheemse schermbloemige,
die langs de zee te vinden is. Zoals alle planten
onder zulke omstandigheden, heeft zeevenkel
korte dikke bladeren om zo min mogelijk water
te verliezen door verdamping. Zeevenkel is in
Nederland en Belgie erg zeldzaam, maar komt op rotskusten in de het
Zuiden van Europa veel voor. De plant is niet bestand tegen strenge vorst,
enige bescherming is dus aan te bevelen. Zeevenkel heeft een
uitgesproken smaak met het opvallende typische zilte van veel
zeegroenten. Je gebruikt de jonge bladeren, vers en rauw; eventueel
gemarineerd in azijn, citroen, olijfolie en zout. De jonge bloemknoppen,
bloemen en zaadpeulen zijn eetbaar en stengels en bladeren kunnen
gekookt worden als asperges.
Voor de specialist een botanische beschrijving: Dit is de enige soort in het
geslacht Crithmum. De botanische naam Crithmum komt van het
Oudgriekse 'krithe' dat gerst betekent vanwege de overeenkomst van de
vrucht met een gerstekorrel. De plant wordt 20-50 cm hoog en de stengel
is aan de voet verhout. Ook de wortels zijn houtig. De wortelbladeren zijn
dubbel geveerd. De blaadjes van de eerste orde zijn gesteeld en die van
de tweede orde vlezig, aan de voet versmald en met gave bladrand. De tot
7 cm lange bladeren zijn aromatisch. Zeevenkel bloeit van juli tot oktober
met samengestelde schermen, die bestaan uit acht tot zesendertig stralen
met vijf tot tien omwindselbladen en -blaadjes.
De bloempjes zijn geelgroen of wit van kleur. De 5-6 mm lange, olijfgroene
tot paarse vrucht is een tweedelige splitvrucht en heeft weinig uitstekende
ribben. De deelvruchtjes zijn sponsachtig, op doorsnede breed-driehoekig
en bevatten een enkel zaadje. De vruchten worden door het water
verspreid.
Namen in andere talen: Duits: Meerfenchel, Engels: Rock Samphire,
Español: Hinojo Marino, Frans: Fenouil de Mer.

Leveringsmaanden: april t/m september
834920.1 1 plant 

€ 2,95

Zoet Aztekenkruid
Lippia dulcis
(Engels: Aztec Sweet Herb)
Een bijzondere smaakmaker! Familie van de
Citroenverbena (Vervaine). Het blad heeft een
kruidige, zoete smaak (lekker om een blaadje
zo te kauwen) en is een topper voor de thee.
De Azteken noemen het kruid "Tzopelic Xihuitl" en gebruikten de thee
tegen hoesten (mint en honing in 1!). De blaadjes bevatten 1000-1500x
meer zoetstof dan suiker, maar vanwege de kamfer in het blad mag deze
niet geconcentreerd worden tot zoetstof. Een handje blaadjes door de sla,
rabarber, bietjes en wortelen geven een uniek smaakeffect! Als sierplantje
is dit witbloeiende, breed uitgroeiende plantje bepaald niet
onverdienstelijk: niet hoger dan 30 cm en een overdaad aan witte
bloemtrosjes, vergelijkbaar met sierverbena en lantana. Vorstvrij
overwinteren, de wortels lopen weer uit. Koppert Cress noemt de
bloemetjes van deze plant Dushi Buttons.

Leveringsmaanden: april t/m september
835000.1 1 plant 

€ 2,95

Leveringsmaanden: april t/m september
835020.1 1 plant 

€ 5,95

Leveringsmaanden: april t/m september
Zoethoutgras 'Licorice'

835044.1 1 plant 

Acorus gramineus
(Engels: Dwarf Sweet Flag)

Zuurzak

Een Japans Kalmoesgras met bijzondere
smaakeigenschappen: iets drop en fris anijs.
Het blad is heerlijk in een kruidenthee, jong
blad door salades of bij desserts. De
wortelneusjes zijn smakelijk in de wok. Het gras is vorstbestendig en
houdt van zon en vocht, groeihoogte 30 cm. Af en toe terugknippen zorgt
voor frisse groei. De plant leent zich voor aanplant langs vijvers of tussen
stapstenen voor een mooi Japans effect.

Leveringsmaanden: april t/m september
835022.1 1 plant 

€ 4,95

Zulte Of Lamsoor
Aster tripolium
(Engels: Sea Aster or Sea Starwort)

Leveringsmaanden: april t/m september
€ 3,95

Een hele bekende, tropische vruchtboom. Alle
delen van de boom worden medicinaal
gebruikt. Op internet staan alle toepassingen:
indrukwekkend! Het blad is tamelijk groot, glanzend, lancetvormig. De
witte bloemen komen rechtstreeks uit stam of takken. Daaruit groeien
imposante vruchten (tot 30 cm lang), lichtgroen en bezet met decoratieve
stekels. Het wittige vruchtvlees is sappig en zuur: heerlijk in bijv. ijs en
frisdranken. Of de plant (bij ons een kamerplant, die ‘s zomers naar buiten
mag) hier vruchten draagt is me niet bekend, maar het avontuur is de
moeite waard!

835050.1 1 plant 

€ 5,95

Zwartmoeskervel
Smyrnium olusatrum
(Engels: Alexanders)
Prachtig open groeiende plant met groengele
schermbloemen. Komt nog zeer zelden voor in
Nederland. De jonge scheuten en bladstelen
zijn aromatisch in soepen, de zaden worden
soms mee gemengd met het specerij peperpoeder . Tweejarig.

Leveringsmaanden: mei t/m september

Zuring, Canadese 'Red Leaf'

835060.1 1 plant 

Rumex ssp.
(Engels: Red Sorrel)
Zeldzame zuring, die geheel roodbladig is.
Regelmatig terugknippen geeft voortdurend
jong aanwas, die heerlijk is als zuurtje in de
gemengde sla. Uiteraard zijn alle
zuringrecepten ook van toepassing op deze fraaie planten! De soort is
afkomstig uit Canada, we zoeken nog naar de juiste benaming. Wie helpt
mee?

Leveringsmaanden: april t/m september
835040.1 1 plant 

Annona muricata
(Engels: Soursop, Prickly Custard
Apple, Brazilian Pawpaw)

Leveringsmaanden: mei t/m september

Deze zilte plant komt in ons land in het wild
voor op kwelders, waar het zoute water af en
toe overheen gaat. Het is niet de echte
Lamsoor (Limonium vulgare) maar wel de
enige eetbare “Lamsoor”! Het jonge blad is eetbaar in de salade of kort
geroerbakt. Teel ze bij voorkeur op brakke grond of maak je eigen zoute
plantenbak. Het 2e jaar gaat de plant rijk bloeien met witte of lichtblauwe
asterbloemetjes, de bijen zijn er gek op!

835030.1 1 plant 

€ 3,95

€ 3,50

€ 3,95

