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Zo kregen we ze mee, maar hoe zien 
ze eruit op 15 juni na al dit slecht 
weer in de voorbije periode?
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De plant groeit op rijke, 
vochtige en diep gespitte
grond in de volle zon
of iets in de schaduw. 
De kiemingstijd van het
zaad is relatief lang. 

Bladpeterselie is een variant van de 
gewone krulpeterselie. De blaadjes zijn 
glad en lijken eerder op selder of 
koriander. De smaak van bladpeterselie 
is pittiger dan bij gewone peterselie. Er 
worden verschillende benamingen voor 
gebruikt: platte peterselie, Italiaanse 
peterselie, soms spreekt men zelfs van 
selderpeterselie. De teelt en het gebruik 
is vergelijkbaar met deze van 
krulpeterselie.

Petroselinum crispum 
'Neapolitanum'
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De meeste aardbeienrassen zijn 
zelffertiel, waardoor geen 
kruisbestuiving nodig is. Een goede 
bestuiving door wind en/of insecten is 
echter noodzakelijk voor het verkrijgen 
van goedgevormde, volledig 
uitgegroeide vruchten. Bij de 
doordragende rassen heeft gedurende 
de gehele zomer bloemaanleg, bloei en 
vruchtzetting plaats.

Fragaria vesca 'Elsanta'
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Tuinkers (Lepidium sativum) is een 
plant uit de kruisbloemenfamilie 
(Brassicaceae). De plant wordt tot 40 
cm hoog.

Tuinkers wordt ook wel cressonette, 
sterrekers of bitterkers genoemd en is 
afkomstig uit Noord-Afrika. De smaak 
van tuinkers varieert van pittig tot 
scherp. Er bestaat een fijne en een 
grove soort.

Lepidium sativum
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Gewone sla, eikenbladsla

Sla (Lactuca) is een geslacht van 
bladgroenten die tegenwoordig rauw 
gegeten wordt

Sla (Lactuca)
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De snijbiet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. 
vulgaris, soms ook Beta vulgaris subsp. 
vulgaris var. cicla) is een plant uit de 
amarantenfamilie (Amaranthaceae). Het is 
een bladgewas, waarvan de bladeren of de 
bladstelen als groente worden gegeten. Het is 
een oude groente, waarvan de smaak deels 
overeenkomt met die van spinazie. Daarnaast 
is ook de smaak van rode biet in het blad te 
herkennen. De naam warmoes wordt gebruikt 
voor een iets andere soort, met dunnere 
wortels, waarvan alleen de bladstelen worden 
gegeten.

Snijbiet
(Beta vulgaris subsp. vulgaris)
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De kroot of rode biet (Beta vulgaris subsp. 
vulgaris var. ruba) is een wortelgewas uit de 
amarantenfamilie (Amaranthaceae) in het 
geslacht biet. De rode biet behoort, net als 
onder andere de suikerbiet, tot de bietensoort 
(Beta vulgaris) en de ondersoort Beta vulgaris 
subsp. vulgaris. De plant wordt tot 80 cm hoog.

rode biet 
(Beta vulgaris subsp. vulgaris 

var. ruba)
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De kerstomaat is een tomatenvariëteit uit de 
Nachtschadefamilie (Solanaceae). Het is een 
specifieke tomatensoort. Kerstomaten variëren in 
grootte van een duimtip tot de grootte van een 
golfbal, en kunnen bolvormig dan wel eerder een 
meer langgerekte, cylindrische vorm hebben.

Kerstomaten worden veelvuldig gebruikt als 
rauwkost hapje, eventueel met een dipsaus zoals 
cocktailsaus, als een van de ingrediënten voor 
een belegd toastje of als onderdeel van een 
salade.

Kerstomaat
(Solanum lycopersicum var. 

cerasiforme)
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U kunt ook altijd reuzenkippen kopen in de Lochting


