Beste mensen,
Ook dit voorjaar hebben Marijke en Hans weer een leuk assortiment gekweekt.
Ons tomaten assortiment is wederom vernieuwd.
Wij verzoeken u om zelf doosjes/kistjes of zakken mee te nemen.
We zien u graag op 27 en/of 28 mei 2017 op de Groentedagen in Eenrum.
Vr.gr. Hans en Marijke

ASSORTIMENT "DE PASTINAAK" Hans Boon en Marijke de Winter
Groenteplanten
Verkoop op 27 en 28 mei 2017 bij "de Kleine Plantage" te Eenrum

Bonen
Pronkboon
Painted Lady
Lady Di

2 kleurige bloemen, rood/wit

Tuinboon
Rose tuinboon
Snijboon
Marvilha

gele bonen
gele snijboon

Droogbonen
Berlotti
Stamslaboon
Purple Queen

paarse bonen

Stokslaboon
Neckar konigin
Trionfo Violetto
Cobra

blauwe boon
zeer lange boon, kousebandachtig

Stokspekboon
Blauhilde

paarse bonen

Courgette
Glowing F1
Goldmine F1
Spagetti courgette
Black Beauty

geel
geel
donker
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KRUIDEN
Dille
Platte peterselie
Citroentijm
Bonte citroentijm
Tijm
Selderij
Platte reuzenpeterselie
Verveine -citroen verbena
Franse Dragon
Salie
Bieslook
Wilde rucola
Grootbladige Rucola
Ijskruid
Rozemarijn
Origanum Griekse
Echte Marjoraan
Koriander
Stevia
Wortelpeterselie
Bonenkruid (vast)
Lavas (soepkruid)
Gembermunt
Vlinderstruikmunt
Mentha spicata
Marokkaanse munt

uit Napels
kleine heester, vorstvrij overwinteren, fijnere citroengeur bestaat niet

vaste plant

vetplantje voor door de sla

ruikt heerlijk

Basilicum
Magerico
Hortelao
Genovese
Basilico a Foglia di Lattiga

nieuw
nieuw

kleinbladig, portugees
kleinbladig, portugees
groot bladige basilicum

PEPERS
Satans kus
Candelight
Sheepnose
Rehza
Mme Jeanette
Aconcuqua
Chocolate Bell

nieuw

de naam zegt het al, ronde scherpe pepertjes
kleine recht opstaande pepers (pittig), goed om te drogen
stevige geblokte peper, zoet, lang houdbaar
dwars bruin gestreept, sterke plant, stevig tot pittige smaak
pittig geel pepertje
zo zoet als appels, lange vruchten, heerlijk rauw te gebruiken
zoet

nieuw
nieuw

groene en rode vruchten, geschikt om in te vriezen
van groen naar zwart verkleurend, zoete peper paprika

nieuw

middel groot
kleine soort
zeer kleine aubergine

PAPRIKA
California wonder
Purple Beauty

AUBERGINE
Ronde paarse
Half Violette
Pukkie

HOGE TOMATEN
Indigo
Rocky
Sasha Altai
Black Ethopian
Heinz
Pomodore Cuordi bue
Pomodore Red pear
Goldener Königin
Marmandi
Taxi
Green Copia
Black Cherry
Japanse Early
Geel peertje
Mille fleur
Green Zebra

nieuw
nieuw
nieuw

nieuw

nieuw

diepe donker kleur, sterke groeier, 5 tot 7 cm groot
plum tomaat, heerlijk voor de saus
kleine rode vruchten met een uitstekende smaak
plum tomaat, zwart mahonie, fruitig van smaak
zeer goede saus tomaat
grote vleestomaat
grote peervormige vleestomaat
geeft mooie gele middelgrote tomaten
vleestomaat, doet het goed bij koudere weersomstandigheden, fijne smaak
Gele tomaatjes voor binnen en buiten
groen-rood gestreept, opvallende zoete smaak
één van de lekkerste cherry tomaatjes, je blijft snoepen
extra vroeg, ook voor pot of buiten in de tuin
zoet, sappig, peervormig, voor salades
o zo lekkere snoep tomaatjes, hangt vol met vruchten
groen-geel gestreept, op een beschutte plek buiten

TOMATILLO'S
Groene (aardkers)

lampion vruchten, zoet-zurig, (voor salsa) ook voor buitenteelt

POT TOMATEN
Tiny Tim
Tigerette
Red Ruby
Balconi Yellow
Balconi red
Balconstar
Maja
Varenblad

ministruikje, ca. 30 cm hoog, productief (niet dieven)
oranje-gele tomaten, mooi geel blad
mooie robijn rode tomaatjes
zoete gele tomaatjes, voor in de pot of hanging basket
als hierbovenmaar dan rood
blad van een aardappelplant, komen vroeg tomaten aan
iets grotere tomaat, goede productie
struik tomaat, minder gevoelig voor ziektes, middelgrote rode tomaat

Sla
Diverse soorten
Mosterdsla

Pompoen
Bottel pompoen
Butternut

Komkommer
Olijfkomkommer
Pepini
Meloenkomkommer
Citroenkomkommer
Witte komkommer

klimmend 2 mtr hoog, decoratief blad
Spaanse veldkomkommer
groene rond
ronde komkommer
Surinaamse komkommer
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Diversen
Asperge erwt
Knol capucien
Oostindische kers
Suikermais
Russische rode bladkool
Artisjok 'Green Globe'
Aardpeer (topindamour)
Artisjok Violette de Provence
Kardoen

Oostindische kers met eetbare knollen, blad en bloemen uit Peru
oranje-geel, alles is eetbaar

Brave Hendrik
Nieuw-Zeelandse spinazie
Bietjes Chioggia
Radicaal bietjes
Oca
Deventer bietjes
Parakers of ABC-kruid

(good King Henry) vaste wilde spinazie
1 plant is genoeg voor de hele zomer oogst
met ringen

Oerprei
Rode snijbiet
Snijbiet Bright Lights
Oesterblad
Landwier
Shiso
Toscaanse palmenkool
Boerenkool
Knolvenkel

vaste preisoort ook wel parellook genoemd, v.a. eind mei te eten

klaverzuring met eetbare knollen uit Zuid-Amerika
zwart blad
electrisch kruid

bloemen eetbaar, knapperig en ziltig van smaak, zonnige plaats
heerlijk door de sla
ook wel Japanse basilicum genoemd, rood en groen blad

4

