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- Raapsteel
- Prei
- Venkel
- Chinese kool
- Champignons

VOLLE KRACHT VOORUIT!

We zijn al een tijdje bezig aan de Koningshoeven met het
opkweken van plantjes, zaaien en verspenen maar nu is het
dan eindelijk zover: vandaag is ‘ons’ terrein aan de
Oisterwijksebaan ingezaaid met erwten en gerst! Het heeft
even geduurd maar dan heb je ook wat! Dit jaar zal het beeld
er heel anders uit gaan zien dan de voorgaande jaren:
gerstpluimen en erwtenranken op het veld, omzoomd met
een bloemrijk kruidenmengsel dat we inzaaien om het
leefgebied van vele insecten te vergroten. Dit sluit aan bij het
Bee-o-topenproject vanuit Food4bees en is bedoeld om onze
bijen een steuntje in de vleugels- ehh rug te geven.
Dit mengsel wordt ook gezaaid om een hoogwaardige
voedselbron te krijgen voor de biologische geiten van Anton
(de geitenboer…) en op een start te maken op Moerenburg.
Anno 2016 gaan we dus eindelijk volle kracht vooruit!

Vele handen maken licht werk, en een trekker helemaal!

DE GROENTJES VAN WEEK 14
Zoals jullie kunnen lezen zit er raapsteel in het pakket! Heerlijk knapperig en vers en een echte
bode van de lente. Natuurlijk ligt een stamppotje met ‘keeltjes’ voor de hand maar de raapsteel is
ook prima in te zetten als salade. Bijvoorbeeld met Chinese kool en gebakken champignons en
laten die nou net ook in het pakket zitten deze week?! Met prei en venkel maken we dit festijn
helemaal af, aangezien we net al een hoop tips hebben gegeven laten we de uitwerking ervan aan
jullie en doen we er volgende week weer een receptje bij…

Contact opnemen
Biologische tuinderij Ut Rooie Bietje
Koningshoeven 62
5018 AB Tilburg
Winkel open op donderdag van 11:00 –
16:00 uur, vrijdag van 9:30 – 16:30 uur
en zaterdag van 10.00-13.00u
T 013 543 14 39
Utrooiebietje@smo-traverse.nl
www.utrooiebietje.nl

