Testpakket Makkelijke Moestuin 2020
Momenteel verkopen we 33 verschillende zaden. Die staan ook allemaal in
onze app. Volgend jaar willen we ons zadenpakket verder uitbreiden, en
daarom proberen we dit jaar weer 5 nieuwe soorten uit:
•
•
•
•
•

lage rode struiktomaat met middelgrote tomaten
paarse wortel
rood-wit gestreepte biet
stengelsla: kweek je zowel voor het blad als voor de stengel
mei-raapjes

We geven daarbij nog een 6e zakje cadeau: de dropplant. Voor jezelf, maar
vooral ook voor de bijen, vlinders en hommels. 😀 🐝 🦋
Deze soorten staan nog niet in de app. Pas aan het eind van het jaar
beslissen we of we de soorten opnemen in ons zadenpakket.
We testen zelf, maar een flink aantal MM-ers kunnen meedoen. Daarvoor
maakten we een beperkte hoeveelheid pakketjes die we aanbieden in de
shop voor 10 euro. Op is op.
Koop je zo’n pakketje en test je mee,
dan stellen we het enorm op prijs als je
je foto’s en ervaringen deelt op de
coMMunity onder de categorie
‘Testzaden 2020’.
Tijdens het jaar zullen wij dat zelf ook
doen.

Informatie over de zaden
Op de volgende pagina’s vind je de informatie en zaai-instructies voor de 6
verschillende soorten.

Lage tomaat met middelgrote rode tomaten
Dit is een laagblijvende rode tomaat. De plant wordt zo’n 50 tot 80 cm hoog
en kan daardoor prima in een MM-mini of op de achterste rij van een
moestuinbak zonder klimrek.
De tomaten zijn ongeveer 5-7 cm groot en hebben een ouderwetse
tomatensmaak: niet te zoet maar wel heel lekker.
Soortnaam: Balkontomaat Maja
Familie: nachtschade
Aantal per vak: 1
Hoogte: 50-80 cm (achterste rij) of vlak
voor het klimrek.
Voorzaaien: eind maart t/m half april
Kiemtijd: vanaf 20°C in 3-7 dagen
Tijd tot oogst: vanaf juli tot oktober
Zonlicht: zon
Voorzaaien doe je op vermiculiet: of in
een afgesloten bakje, of in potje met
half vermiculiet/half MM-mix.
Zet de zaailingen daarna in potjes met
MM-mix, kweek ze binnen verder op en
zet ze eind mei buiten in je bak of in de
MM-minipot.
Tomaten hebben een zonnige plek nodig en veel voeding. Werk daarom voor
het planten 15 gram/50 ml extra MM-voeding door het vak.
Volg eventueel de aanwijzingen in de app voor de gele struiktomaat
Gourmandise. Maar omdat deze tomaat wel wat hoger wordt, moet je ‘m wel
wat steun geven als de tomaten verschijnen.
Dieven hoeft niet. Als er teveel zijtakken komen die in de weg gaan zitten,
kan je er hier en daar een wegknippen.

Paarse wortel
Dat leek me nou zó leuk: dieppaarse wortels. Ik zaaide daarom al eerder van
die regenboogmengsels, maar bij mij kwamen er alleen witte, gele en oranje
te voorschijn 😞 .
Maar nu heb ik er eentje gevonden: een donkerpaarse wortel die ook van
binnen paars is. Boordevol anthocyanine die voor de kleur zorgt. Dat is een
anti-oxidant met allerlei mooie eigenschappen: goed voor het hart, de
bloedvaten en cholesterol-verlagend.
Speciaal geteeld en dus wel wat
duur, maar als hij werkelijk zo
mooi wordt als op deze foto, heb
ik er dat wel voor over.
Soortnaam: Deep Purple F1
Familie: wortel
Aantal per vak: 16
Hoogte: 30-40 cm
Zaaien: half maart tot half
augustus
Zaaidiepte: 0,5 cm
Kiemtijd: tussen 10 en 21°C in
10 tot 15 dagen
Tijd tot oogst: vanaf 10 weken
Zonlicht: hoe meer in de zon,
hoe zoeter
Zaai altijd direct op de juiste plek in de bak of MM-minipot: wortels kunnen
niet tegen verplanten.
In de app kan je de aanwijzingen voor de wortels volgen.
De wortels hebben een spitse punt, en worden ongeveer 20 cm lang. Het kan
dus zijn dat ze het ‘hoekje omgaan’ als ze de bodem van de bak raken. Maar
daarom testen we ook 😉 .

Rood-wit gestreepte biet
De psychedelisch biet, zo noem ik ‘m. Want als je te lang naar het patroon
kijkt, wordt je er duizelig van.
Deze bieten groeien super goed, maar vormen wel veel meer blad en worden
hoger dan onze eigen biet. De kleur verdwijnt als je ‘m kookt, maar rauwe
plakjes in de sla zijn wel weer super leuk.
Soortnaam: Chiogga
Familie: wortel
Aantal per vak: 9
Hoogte: 25 tot 40 cm (middelste
rijen)
Zaaien: van half april tot eind
augustus
Zaaidiepte: 1 tot 1,5 cm
Kiemt: tussen 12 en 18°C in 5 tot 7
dagen
Tijd tot oogst: vanaf 10 weken
Zonlicht: liefst in de zon, dan
worden ze lekker zoet

Volg de aanwijzingen in de app voor
de rode biet.
Let er vooral goed op dat je
zorgvuldig uitdunt, en verplant de
zaailingen niet.

Zaai altijd direct op de juiste plek in de bak of MM-minipot: bietjes kunnen niet
tegen verplanten.
Ik ben niet zo dol op bietjes, maar deze zijn wel hartstikke leuk. Ben
benieuwd wat jij ervan vindt.

Stengelsla
Dé Oosterse sla. De begingroei lijkt op bindsla, maar na het oogsten van de
onderste bladeren blijft de plant op een stevige stengel staan en lijkt op een
palmboompje.
Het blad is steviger dan
kropsla, en ook wat
bitterder van smaak.
Maar daardoor is die
heel lekker in een
stamppot of
roerbakgerecht.
De malse stengels
oogst je als ze 30 - 50
cm hoog zijn, en 4-7cm
dik. je kunt ze dik
geschild als rauwkost
eten en hebben een wat
nootachtige smaak.
Stoven en roerbakken kan ook, dan lijkt het op asperges. Daarom wordt de
sla ook vaak aspergesla genoemd.
Zaai enkele keren per jaar om steeds verse stengels te hebben.
Soortnaam: Aspergesla ‘Celtuce’
Familie: blad
Aantal per vak: 1 of 4 (is niet precies duidelijk, dus als je de kans hebt:
probeer het allebei)
Hoogte: 40-70 cm (achterste rij)
Zaaien: van eind maart tot juni
Kiemtijd: vanaf 6°C in 10-20 dagen
Tijd tot oogst: blad vanaf een week of 5, de stengels als ze 4-7 cm dik zijn.
Geen idee hoe lang dat duurt ;-).
Zonlicht: zon
We weten nog niet veel van deze soort, maar onze zadenleverancier is er erg
enthousiast over. De teelt is heel eenvoudig, zegt hij. In de app lijkt de snijbiet
er een beetje op, die aanwijzingen kan je volgen.

Mei-raapjes
Mei-raapjes horen bij de vergeten groentes. Je komt ze nu niet vaak meer
tegen, maar vroeger stonden ze in elke moestuin. En terecht.
Deze soort is een snelgroeiend voorjaars- en herfstraapje. De smaak is een
beetje pittig-zoet: hoe meer zon hoe zoeter ie wordt. Je kunt de raapjes rauw
en gestoofd eten en ook invriezen.
Het blad kan je gebruiken in een stamppot,
net zoals je dat bij radijs doet.

Soortnaam: ‘Platte Witte Mei’
Familie: wortel
Aantal per vak: 9
Hoogte: 20-25 cm cm (voorste of
middelste rij)
Zaaien: maart-april en augustus tot half
september
Zaaidiepte: 0,5 cm
Kiemt: tussen 10 en 25°C in 7-14 dagen
Tijd tot oogst: vanaf 7-8 weken
Zonlicht: zon of halfschaduw
Zaai altijd direct op de juiste plek in de bak
of MM-minipot: raapjes kunnen niet tegen
verplanten.
Komt redelijk overeen met radijs in de app, wordt alleen groter en duurt iets
langer tot je kan oogsten.

Dropplant
Als bonus dit jaar een zakje dropplant-zaadjes. Kan in een moestuinbak,
maar misschien nog wel beter in een MM-mini.
Dropplant is hier in Nederland een eenjarig kruid, maar overleeft in zachte
winters prima. De plant bloeit de hele zomer: de bloempjes zijn mooi en
lekker in salades. Het blad smaakt naar anijs of drop en is lekker om op te
kauwen. Gebruik het ook in kruidige vleesschotels, in desserts en in thee.
De prachtige bloemen trekken vanaf juli heel veel bijen, hommels en vlinders
aan.
Soortnaam: ‘Agastache
foeniculum’
Familie: blad
Aantal per vak: 4
Hoogte: 25-75 cm (middelste of
achterste rij)
Zaaien: binnen in potjes in maartapril of direct half april - mei in de
bak
Zaaidiepte: 0,2 cm: heel dun
bedekken met voorzaaivermiculiet of
mix
Kiemt: tussen 18 en 22°C in 7-21
dagen.
Tijd tot oogst: vanaf 7-8 weken
Zonlicht: zon of halfschaduw

Wil je binnen voorzaaien? Dat doe je het beste in half voorzaaivermiculiet/half
mix. Zet de plantjes na het kiemen op een lichte en koele plek en plant ze
dan half mei in je bak. Bescherm de jonge plantjes tegen slakken.
Als de plant te hoog wordt, kan je hem een derde terugknippen. Dan wordt hij
ook weer mooi compact.
Tip: laat de dropplant tijdens de winter in je bak of MM-mini staan: mezen
vinden de zaden erg lekker.

