4-11-2018
Beste oogstdeelnemers,
Het is vandaag alweer mooi weer en ook aankomende week zijn de voorspellingen stralend. Het voelt
niet helemaal natuurlijk, maar tegelijkertijd zijn de oogsten hierdoor geweldig. Ik ben deze week
begonnen met het oogsten van de veldsla (die staat nu ook op de oogstlijst) en die is perfect.
Er gebeurt veel op de tuin. Ron heeft circa 30 pallets kunnen krijgen en is creatief met hout bezig.
Anna is tekeningen aan het maken voor de inrichting van volgend jaar en Ben is bezig met een lijst van
fruitbomen die aangeplant gaan worden. Jasper en ik zijn samen met Willemein en Thera vooral bezig
geweest met opruimen en onkruid wieden (dat groeit nog steeds geweldig), maar binnenkort moet ook
gekeken worden naar de zadenbestelling voor volgend jaar. Kortom we zijn druk.
De radijzen vallen af deze week en de veldsla komt erbij. Verder heb ik voor de liefhebber ook
rammenas. Ook nieuw voor mij, dus ik hoor graag goede recepten.
Kies uit 6 van de volgende opties:
1.Pompoenen In de container
Er is nog voldoende :). De pukkelpompoenen zijn helaas speciaal voor het Pestengasthuys. Paul
maakt hier binnenkort een fijn gerecht van voor de dames en heren politici in Den Haag, dus met een
beetje geluk eet meneer Rutte straks pompoen van de Spoolderberg.
2. Snijbiet in B8 en C7
Hoeveel: Twee handen vol (bij de stelen vast gepakt) per aandeel.
Hoe te oogsten: Mooie bladeren afsnijden
3.Zomerwortelen in D1en winterwortelen in A12
Let op: we hebben nieuwe zomerwortelen! In D1 zijn ze fijn en klein (in oktober..maar en fin..)
Hoeveel: 1 bos van circa 700 gram per aandeel
Hoe te oogsten: er staat zowel bij de zomerwortelen als bij de winterwortelen een riek. De grond naast
de wortelen los maken en dan de wortelen er uit trekken
4.Prei in B11
Hoeveel: één grote per aandeel of twee dunnere. De prei heeft last van roest (en daar is helaas niks
aan te doen). Het zit alleen in het groene blad. Dat er af snijden en de prei is verder prima eetbaar.
Hoe te oogsten: de meesten kun je er met een fikse ruk uittrekken. Met een mesje de wortels er vanaf
snijden en het lelijke buitenste blad verwijderen. Je kunt het blad op het bed laten liggen.
5.Bleekselderij in C6
Hoeveel: 1 plant
Hoe te oogsten: bij de grond afsnijden
6.Paksoi in C9
Hoeveel: 1 plant per aandeel
Hoe te oogsten: snij af bij de grond
7.Chinese kool in C10
Ja, ik weet het. Hij ziet er heel anders uit dan die in het plastic zakje in de supermarkt...
Hoeveel: 1 plant per aandeel
Hoe te oogsten: snij af bij de grond
8.Spruiten in F1
De groene planten hebben hele grote spruiten!
Hoeveel: circa 300 gram per aandeel
Hoe te oogsten: de spruiten zitten aan de stengel van de plant en je kunt ze er vrij makkelijk afbreken.
Zoek mooie uit!
9. Aardappelen.
Ik heb nog voldoende aardappelen voor enkele maanden
Hoeveel: max 1 kg per aandeel
Hoe te oogsten: als tuinder er is uit de container halen
11. Ui en slalot
Nog voldoende voorraad voor tot diep in de winter
Hoeveel: 1 kg sjalot of 1 kg ui.
Hoe te oogsten: liggen in de container

10. Frambozen in A6, A28 en alle 'D' bedden aan de zijkant van de tuin (framboos 'Loppersum')
Gaat maar door..
Hoeveel: bakje vol
Hoe te oogsten: vooral de takken die zijn doorgebogen hebben frambozen. Kijk dus onder de bladeren.
11. Palmkool in E15 en F1
Hoeveel: een grote hand vol bladeren per aandeel
Hoe te oogsten: je oogst telkens de onderste bladeren. Je kunt ze het beste met een mesje van de
stam af snijden.
12. Snijsla in A16 en wasabino (mosterdsla) en rode raapsteel in E4
Eigenlijk is de snijsla geen sla maar jonge raapsteel en paksoi. De wasabino is erg pittig! En de rode
raapsteel is vooral beeldschoon.
Hoeveel: twee handen vol snijsla
Hoe te oogsten: mooie bladeren plukken of (niet te dicht bij de grond) snijden)
13. Spinazie in alle bedden waar 'Turkse spinazie' bij staat (2 bedden aan de B kant en 2 bedden aan
de A kant).
De bladeren horen gebobbeld te zijn! Een heerlijke stevige spinazie.
Hoeveel; ongeveer 3 grote handen vol per aandeel
Hoe te oogsten: pluk de grootste bladeren (dan groeit de rest rustig door).
14. Pastinaak in B11
Hoeveel: ongeveer 800 gr per aandeel (als ze groot zijn, dan is dat een stuk of 3)
Hoe te oogsten: het is inderdaad spannend, was de ervaring deze week. Je moet zo ongeveer tot aan
de magma laag graven om ze los te krijgen. Mocht je dat niet zien zitten, dan kun je mij vragen.
15. Veldsla in bed C (sorry, ik ben het nummer vergeten. Rechts naast de chinese kool..)
Hoeveel: ongeveer 150 gram per aandeel
Hoe te oogsten: snij met een mesje de wortel door net bovende grond. Je haalt dan een heel mooi
toefje blad eruit. Goed wassen, want er zit veel grond aan.
16. Rammenas in B13 (volgens mij.. sorry, ik heb geen nummers op geschreven. In het zelfde bed als
de winterbiet.)
Hoeveel: naar behoefte
Hoe te oogsten: Net als een biet. Zoek een mooie uit en trek hem er uit.
Veel oogstplezier,
Joke

