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Geschrapt op de agenda
In ons vorig maandblad kon u al lezen dat de tuinpraktijkdag op het volkstuinpark in de SintMartensstraat op zaterdag 16 mei en de opentuin- en ruildag op het volkstuinpark Sportkring op
zondag 17 mei niet doorgaan.
Hieraan voegen we nu ook de annulatie van de wandeling en barbecue, gepland op zondag 7
juni, toe. Ongeacht van wat er begin juni al dan niet zal toegelaten zijn, zien we niet in hoe we dit
op een veilige en aangename manier kunnen laten verlopen.

Clubreizen naar Heidelberg (Duitsland)
Er is nog geen beslissing genomen over het al dan
niet doorgaan van de clubreizen, waarvan de eerste
gepland is van 19 t.e.m. 21 juni.
Van zodra hierover duidelijkheid is, zullen de
deelnemers hiervan op de hoogte gesteld worden via
e-mail of telefoon.

Nieuwe start van het werkjaar!?
Hoopvol vooruit kijken doen we naar onze
tentoonstelling op vrijdag 25 t.e.m. zondag 27
september 2020 in de zaal Koetshuis van het
Abdijpark in Geraardsbergen.
Vraag van het bestuur: wij doen hierbij een
oproep naar bereidwillige leden die ons willen helpen
bij
het
uitwerken
en
opstellen
van
deze
tentoonstelling. Indien u hierin geïnteresseerd bent,
laat het ons weten. Alvast bij voorbaat dank.

In memoriam
-

-

Op 30 maart 2020 overleed mevrouw Jacqueline
Hoebeke, echtgenote van de heer Ronny
Foto uit de ‘Miracle Garden’ in Dubai met
Lauwaert, lid op het volkstuinpark in de Sintdank aan Maurice en Jules.
Martensstraat.
Op 1 april 2020 overleed mevrouw Eliane Duchau,
moeder van mevrouw Linda De Roeck, lid van onze vereniging.
Op 6 april 2020 overleed de heer André De Neve, echtgenoot van mevrouw Renilda Wittemberg
en vader van Cathérine en schoonvader van Jan Van De Walle, lid van onze vereniging.

In naam van alle leden biedt het bestuur aan de families zijn innige deelneming aan.
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tel: 054/41 83 50

tel: 054/41 07 10 – 054/412 412

‘April doet wat hij wil’
De vierde maand van het jaar is schitterend van start gegaan en voorlopig zijn er nog geen aprilse
grillen (gure hagel- en natte sneeuwbuien) in het verschiet. Wel malse regen, terwijl ik dit schrijf, en
die is meer dan welgekomen na een lange droge periode. Het waterpeil, dat in februari en begin
maart nog goed aangevuld werd, heeft opnieuw een weinig geruststellend laag niveau bereikt.
Langere en warmere dagen met open hemel kunnen wel voor koude nachten zorgen. Tot half mei is
waakzaamheid voor nachtvorst geboden om schade aan jonge planten te voorkomen. Houd
beschermmateriaal (bv. vliesdoek, groot vertakt snoeihout, …) bij de hand om uw gewassen te
vrijwaren.
In de siertuin
• Zomerheesters zoals Hibiscus, Cornus Alba ‘Sibirica’ (witte kornoelje), Cotinus (pruikenboom), …
kan je, indien nog niet gedaan, stevig terugsnoeien. De grootste sierwaarde van de pruikenboom
is zijn kleurrijk blad en dat vormt zich vooral aan de nieuwe scheuten. Zo ook zijn bij de kornoelje
de rode kale takken in de herfst en winter het meest decoratieve aan de plant. Als de struik
veroudert, worden de takken groener. Daarom is het aangeraden om regelmatig kort te snoeien
omdat net de jonge takken mooi rood verkleuren. Zomerbloeiende vaste planten kunnen ten
laatste deze maand nog worden gedeeld wil je deze zomer en herfst nog mooie bloemen hebben.
• Grijp tijdig in tegen allerhande insectenplagen zodra u ze opmerkt. In april worden vele insecten
weer actief en gaan ze op zoek naar allerlei lekkers in de sier- en moestuin.
• Ruim de borders op en blijf wieden. Het is belangrijk om het onkruid in het voorjaar telkens weer
een stap voor te zijn. Verwijder alle onkruiden die u tegenkomt en maak de grond nadien los met
een drietand. Wees voorzichtig rond planten met wortels dicht aan het oppervlak.
• Indien je lavendelstruiken en/of rozen nog niet definitief gesnoeid hebt dan kan dat nog steeds.
Langer uitstellen is verdere verspilling van sapstroom, maar niets doen is nog veel slechter.
Lavendel riskeert droog en kaal te worden onderaan en rozen zullen te veel stengels en blad
krijgen met minderwaardige bloemen en meer kans op infecties.
• Voorjaarsbloeiers zijn nu uitgebloeid en kunnen ook bijgeknipt of uitgedund worden. Dit geldt ook
voor heide (Erica). Indien u dit jaarlijks doet dan zullen uw heidestruiken de kans niet krijgen om
erg groot en van onderen kaal te worden. Knip de uitgebloeide bloemen weg, maar snoei niet
terug tot op het oude hout. De nieuwe takken zullen uitlopen uit de slapende ogen die zich op de
kruidachtige takken bevinden. Leg een laagje turf tussen de Erica’s en andere zuurminnende
planten, zoals azalea’s en rhododendrons. Je kunt het een beetje vergelijken met kalkminnende
planten die zeer goed gedijen als ze hun jaarlijkse kalkbeurt krijgen.
In de serre (en buiten)
• Wie over een serre of koude kas beschikt
kan al vroeg spinazie oogsten (zie foto
hiernaast). Ondertussen zijn er al een aantal
porties van geconsumeerd. Naast het
middenpad in de serre plant ik in het najaar
wat sjalot, waarvan al vroeg in het voorjaar
de ‘pijpjes’ kunnen gebruikt worden voor de
bieslook aan de beurt is. Merk ook de
radijsjes op, toen nog in prille groei. Kies
voor de serre een variëteit die weinig blad
vormt
(bv.
Saxa).
Nu
de
grootste
spinaziebladeren geoogst zijn krijgen ze net
op tijd wat meer licht. Uitdunnen doe je
door de dikste er tussen uit te nemen.. Na
nog een week in de serrewarmte zal de
spinazie beginnen doorschieten. Voor de
kervel is dit trouwens al het geval. Dat maakt meteen de plaats vrij voor tomaten en
komkommer. Paprika, aubergine en meloen zet ik in volle grond.
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• Verder

•

•
•

•

in
de
serre
heel
wat
plantmateriaal. De tomatenplanten zijn
ondertussen al een 2e keer verspeend.
verspe
De voorgekweekte rode biet (Cylindra,
halflange
lange hoogopgroeiende biet) heb ik
deze week in volle grond gezet.
gez
De in isomobak voorgezaaide ui
(Balstora, type Rijnsburger en dus
bolrond) is ook uitgeplant, voor de prei
is het nog even wachten.
Verder op de zaaitafel: de verspeende
courgetten, pompoenen, meloenen,
diverse selders, broccoli, basilicum, …
Houden we de zonnekloppers
ppers nog in
de serre, dan kan je buiten ook al heel wat zaaien (wortelen, prei, …) en planten (suikermaïs,
diverse kool- en slasoorten).
soorten). Aardappelen, ui,
ui sjalot en erwten zullen bij de meeste tuinders
wellicht al eerder geplant zijn.
Begin april heb ik de laatste pastinaak en prei geoogst. En,
n, wat veel lekkerder is, de eerste
winterbloemkolen. Om de oogst toch wat te spreiden (tot eind april) plant ik 2 of 3 verschillende
variëteiten. Dan wordt het wachten
wachte op de eerste broccoli en spitskool.

De teelt van sla
Een stukje geschiedenis
Onze kropsla (Lactuca sativa var. capitata) is de gecultiveerde versie van de wilde 'oersla'. Die eerste
sla werd aanvankelijk gekweekt zoals de huidige snijsla, waarbij de aparte blaadjes werden geoogst.
geoogst
Het geslacht Lactuca bevat heel wat slasoorten zoals ijsbergsla, krulsla, eikenbladsla, snijsla maar de
gewone kropsla is veruit de bekendste. De Latijnse benaming ‘Lactuca’ en de Franse benaming
‘laitue’ verwijst naar het melkachtige sap dat in de plant voorkomt.
voorkomt Het werd door de Grieken en
Romeinen als geneesmiddel gebruikt vanwege het licht verdovende effect (veel
eel mensen worden er
slaperig van). De Romeinen aten sla altijd aan het einde van een zware maaltijd om de spijsvertering
te bevorderen en gemakkelijker
er in slaap te raken.
Vreemd genoeg verdween in de Middeleeuwen de sla van tafel. Pas in de 16e
16 eeuw werd de groente
herontdekt, maar tot in de 18e
e eeuw werd sla enkel warm gegeten. Sla - hoe je het ook bekijkt - is
namelijk niet echt fantastisch van smaak, maar
maa dat wordt anders als je er een 'dressing' aan
toevoegt
voegt met als basis olie en azijn. Die 'vondst' zouden we te danken hebben aan ene ‘Monsieur
Albignac’, die op het einde
e van de 18e eeuw in Londen furore maakte bij de upperclass als
'fashionable saladmaker'. Hij trok rond met een mahoniehouten kistje waarin zijn 'ingrediënten' voor
de 'salade' staken: diverse olieën en azijnen, sojasaus, ansjovis, truffels,
truffe s, kaviaar, …
Vandaag is (krop)sla
sla nog maar moeilijk weg te denken uit ons menu. Het is een belangrijk
bestanddeel in rauwkostbereidingen,
rauwkostbereidingen zelfs in die mate dat het woord 'slaatje' gebruikt wordt voor alle
rauwkostbereidingen (bv. ‘komkommersla'
komkommersla').
Wanneer (voor)zaaien?
Vanaf februari/maart kunnen kropsla, ijsbergsla, krulsla, … onder glas voorgezaaid worden op een
zaaibedje, maar mijn voorkeur gaat uit naar een bakje of potje of wat je zelf het meest geschikt
acht. Snijsla,, die vooral in het voorjaar wordt geteeld, wordt altijd ter plaatse gezaaid, op rijtjes een
tiental cm van elkaar. Voor de rest van het seizoen kan je blijven voorzaaien,
voorzaaien, om nadien op een
geschikt moment uit te planten. Van april tot begin juli kan je ook direct ter plaatse zaaien. In het
begin best afdekken met gaatjesfolie of vliesdoek, al kan lichte vorst voor de jonge slaplantjes geen
kwaad.
Enkele tips
Sla is een lichtkiemer en moet altijd zeer oppervlakkig (2-5
(2 5 mm) gezaaid worden. Bedek het zaad
met een dun laagje zand en druk licht aan.
• De ideale kiemtemperatuur is tussen 10-15°C.
15°C. Boven de 20 graden verloopt de kieming minder
vlot. Houd bij warm weer de grond koel door het zaaibed af te dekken met een natte jutezak.
• Zaai zo dun mogelijk of dun tijdig uit: zaailingen die te dicht bij elkaar staan geven nooit mooie
kroppen. Snij- en pluksla mogen iets dichter gezaaid worden.
• Zaai niet te veel tegelijk maar regelmatig,, zodat u altijd verzekerd bent van verse sla. Van mei
tot oktober is sla vers te telen uit de volle grond. In de andere maanden zijn we aangewezen op
de serre of de koude bak.

•

Wanneer uitplanten of uitdunnen?
Voorgezaaide slaplantjes kunnen uitgeplant worden van zodra de kluit goed doorworteld is.
is Maak de
kluit goed nat voor het verplanten. Bij het uitplanten de kraag van de jonge plantjes niet ingraven.
Reken ongeveer 25 à 30 cm tussen de rijen en 20-25
20
cm in de rijen, voor ijsbergsla
jsbergsla en bindsla iets
meer.
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Direct na het uitplanten aangieten, ook al wordt er regen voorspeld (dit is dan een welgekomen
bonus). Bij felle zon de planten eventueel een paar dagen beschermen (bv. met een bloempot). Bij
droog weer zal regelmatig water geven helpen om doorschieten te voorkomen. Schoffelen is daarna
aangewezen om de bovenlaag te breken en korstvorming te voorkomen. Hierdoor wordt ook het
onkruid in bedwang gehouden. Mulchen tussen sla is niet aangeraden omdat het slakken aantrekt.
Planten op een waterdoorlaatbaar gronddoek kan een alternatief zijn: het houdt het onkruid tegen en
beperkt de verdamping. Uitdunnen van ter plaatse gezaaide sla kan je eventueel in 2 fases doen:
een eerste uitdunning waarbij je de planten op een tiental cm afstand in de rij zet en een tweede
uitdunning op de definitieve afstand, waarbij je de verwijderde plantjes kunt gebruiken als pluksla.
Bodem en standplaats
Sla vraagt een humusrijke grond die goed vocht vasthoudt. Dien voor het zaaien of uitplanten een
flinke dosis compost of goed verteerde stalmest toe. Overdrijf niet met snelwerkende stikstofmeststoffen, want ze kunnen het nitraatgehalte in de sla verhogen en de kans op ziekten vergroten.
Op zandgrond groeit kropsla sneller, maar zijn de kroppen losser. Zwaardere grond geeft een tragere
groei, maar vastere kroppen.
In het voorjaar en de herfst moet sla op een lichte en zonnige plek staan, in de zomer liever een
beetje schaduw. Je kunt in de moestuin een apart perceeltje voor sla reserveren, in een
wisselschema waarbij hij om de 3 à 4 jaar op dezelfde plaats terugkomt. Een andere mogelijkheid is
om de sla als tussenteelt toe te passen bij trager groeiende gewassen, bv. tussen jonge prei of
erwtjes, of ook als afboording van groentebedjes.
Alle slasoorten kunt u in een pot telen, zelfs in een gewone bloempot op de vensterbank. In grotere
potten, bakken of een vierkantemetertuin kunt u verschillende slasoorten combineren. Geef bij droog
weer regelmatig water want de eerder beperkte grondmassa droogt snel uit.
Gebruik
Sla wordt meestal rauw gegeten in salades. Vanwege de neutrale smaak kan het met haast alles
worden gecombineerd in een gemengde sla. Sla kan ook op de boterham of als gezond extraatje
tussen een belegd broodje. Sla bevat verschillende vitaminen zoals vitamine A, B en C, en veel
mineralen: natrium, calcium, magnesium, ijzer, koper en fluor. Sla bevat calcium en fosfor in
dezelfde verhouding als melk en hij bevat ook caroteen. Hoe groener het blad, hoe meer vitamine A
en C. Vooral veldsla bevat veel vitamine C (40 mg per 100g) en bevat meer ijzer dan spinazie (4 mg
per 100g). Sla moet goed worden gekauwd vanwege de vele cellulose. Sla is dorstlessend en
slaapverwekkend. Alle slasoorten bevatten veel water en leveren nauwelijks energie (calorieën). Ze
passen dus perfect in elk caloriearm dieet.
De meeste slasoorten kunnen (licht) gestoofd, gewokt of gestoomd worden. Vooral de iets bitter
smakende Romeinse sla is zeer geschikt om gestoofd en gewokt te worden. Als je er te veel hebt kan
je ze verwerken in soep.
Bewaren
Kropsla bewaart niet zo best zonder koeling, na 2 – 3 dagen is hij slap en helemaal niet lekker meer.
In de groentela van de koelkast bij een hoge relatieve vochtigheid blijft kropsla een aantal dagen
goed. Laat de kropsla echter niet in een gesloten verpakking zitten. IJsbergsla bewaart langer dan
kropsla. Deze kun je ongeveer twee weken in de koelkast bewaren.
Sla maak je schoon door voorzichtig de bladeren van de stronk te halen en ze daarna te wassen en
droog te zwieren. Laat de bladeren heel of scheur ze in stukjes. Hierdoor blijft de sla langer mooi en
vers. Wanneer je sla snijdt, krijgt hij bruine randen.
Bron: MijnTuin.org, Somers zaden

Koffiegruis voor huis-, tuin- en keukengebruik
•
•
•
•
•
•

Koffiegruis bevat veel stikstof. Gemengd met potgrond kan je het toedienen aan kamerplanten of
in de sier- of groentetuin gebruiken.
Koffiegruis rond je planten strooien weert slakken, want ze houden niet van cafeïne.
Wormen worden er dan weer door aangetrokken en die zijn wel welkom in de tuin.
Regelmatig koffiegruis door je afvoer laten lopen houdt je leidingen proper en voorkomt
verstopping.
Een potje koffiegruis in de koelkast of diepvries doet vieze geurtjes verdwijnen. Zo ook wanneer
je er je handen mee wast na het snijden van look of ui.
Koffiegruis doet krassen op donkere houten meubels verdwijnen. Meng een lepel koffiegruis met
een lepel water en een lepel azijn. Smeer met een wattenstaafje wat van het mengsel op de kras.
Laat even intrekken en wrijf schoon met een doek.
Bron: maandblad Ferm van april 2020
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HEDENDAAGSE
NATUURLIJKE TUINEN
WATERMOLENSTRAAT 17,
9572 SINT-MARTENS-LIERDE (LIERDE)
054/42.35.27 0499/42.26.51
ANNMUYLDERMANS@PROXIMUS.BE
WWW.TUINARCHITECT-ANN-MUYLDERMANS.BE

De ene stikstof is de andere niet
Stikstof wordt in de bodem op verschillende manieren omgezet, afhankelijk van de vorm waarin het
wordt toegediend: stikstof als nitraat, ammonium, ureum of een combinatie daarvan.
•
Nitraat is direct opneembaar door de planten, omdat het zeer mobiel is en via het bodemvocht
snel naar de wortels getransporteerd wordt (vandaag geven is morgen werken).
•
De opname van ammonium is langzamer. Planten kunnen ammonium in kleine hoeveelheden
direct opnemen maar doordat ammonium aan kleideeltjes in de grond gebonden is moeten de
wortels er naartoe groeien. Hierdoor wordt ammonium meestal omgezet door bodembacteriën in
nitraat (=nitrificatie), voordat het door de plant wordt opgenomen. Dit kan enkele dagen tot
weken duren. Een ander deel wordt door micro-organismen opgenomen en tijdelijk in de
organische stof opgeslagen. Pas na mineralisatie komt deze stikstof weer beschikbaar voor het
gewas.
•
Stikstof uit ureum kunnen plantenwortels alleen in beperkte hoeveelheden opnemen. Normaal
zetten bodemenzymen ureum eerst om in ammonium. Afhankelijk van de temperatuur en het
vocht kan dit één dag tot een week duren. Uit ureum vervluchtigt veel meer ammoniak dan uit
ammoniumnitraat. Om die verliezen te beperken wordt ureum bij voorkeur direct na het strooien
ingewerkt. Ureum vind je terug in (sommige) organische meststoffen, naast organische
stikstofverbindingen en ammonium.
Kalkcyanamide
Kalkcyanamide wordt al eens gebruikt omwille van zijn onkruid- en slakkenwerende werking en als
bodemontsmetting tegen grondgebonden ziekten (bv. knolvoet). Maar wat is de (voedings)waarde
ervan voor de planten die erna geteeld worden? De in kalkcyanamide gebonden stikstof is niet
onmiddellijk voor de planten beschikbaar. Eerst na de omzetting van de meststof in de bodem
ontstaat ammonium. De nitrificatie (omzetting van ammonium- in nitraatstikstof) is bij
kalkcyanamide vertraagd. Dit betekent, dat na het uitstrooien slechts weinig nitraatstikstof
beschikbaar is. De vorming ervan neemt in de loop der tijd toe en zodoende komt de
nitraattoelevering overeen met de natuurlijke behoeften van de planten tijdens het groeiproces.
Conclusie: het is dus een langdurige en gelijkmatige stikstofbemesting en de actieve kalk verbetert
de bodemstructuur.
Toepassing: kalkstikstof kan vóór het zaaien of vóór het planten gestrooid worden mits het in acht
nemen van een wachttijd. De wachttijd is afhankelijk van de dosis kalkstikstof en de
weersomstandigheden en het al dan niet inwerken. Zo verloopt de omzetting bij droog en koud weer
trager (langere wachttijd), bij warm en vochtig weer vlugger (korte wachttijd).
Vuistregel: 2 à 3 dagen wachten per 1 kg kalkstikstof/are.
Voorbeeld: 4 kg/are -> 4 x 2d = 8 dagen bij warm weer, 4 x 3d = 12 dagen bij koud weer.

Hebt u ze ook zien vliegen?
De voorbije week waren er enorme zwermen ‘zwarte insecten’
merkbaar boven ons gazon en rond de bloeiende fruitbomen. Als
je ze ziet vliegen lijkt het een soort kruising tussen een vlieg en
een mug en het is net alsof ze een lange angel hebben. Het gaat
hier om de ‘Maartse vlieg’ (Bibio marci), die eigenlijk een mug
is, uit de familie van de zwarte vliegen (of rouwvliegen). Ze is
ongeveer 1 cm groot met de typische beharing van een vlieg en
opvallend grote ogen. Ze richten geen schade aan en kunnen
niet steken. De vermeende angel is niets anders dan de
hangende achterpoten die je ziet terwijl ze langzaam boven het
gras vliegen of stil in de lucht blijven hangen.
De maartse vliegen zijn dit voorjaar met het mooie, warme weer
massaal waar te nemen. Ze leven slechts enkele weken (tot ca.
half mei) en voeden zich met plantensappen.
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Ze zetten hun eitjes af op rottende vegetatie of in het gazon of weiland. De larven voeden zich met
afgestorven organisch materiaal en vreten eveneens aan de wortels van grasachtigen.
De naam "Maartse vlieg" heeft niets te maken met de maand maart.
maart Ze
e wordt ook wel SintSint
Marcusvlieg genoemd, naar de evangelist Marcus, die op 25 april zijn naamdag heeft. Net rond die
periode zijn ze talrijk te zien.
Bron: Tuinadvies.be

Druivenbladgalmijt
lmijt of pokkenmijt voorkomen!
Zelf heb ik, sinds een aantal jaren,
jaren ook te maken met dit
verschijnsel (zie foto),, althans op sommige van mijn
druivenplanten (Boskoop Glory,
lory, Muscat Bleu, Himrod). De
variëteit Palatina in dezelfde rij heeft er geen last van.
Dit jaar lijkt het schadebeeld op de pas ontloken
o
bladeren
mee te vallen. Ik vraag me af of het te maken heeft met een
bespuiting van ‘Sun
Sun Spray Garden’.
Garden
Deze ‘winterbehandeling’ doe ik ook bij mijn
n laagstam fruitbomen,
fruitbomen bij het
zwellen van de knoppen (rond half februari).
februari)
Sun Spray Garden (Edialux) is een ecologisch middel op basis van natuurlijke olie-extracten.
olie
De
olie vormt een ondoordringbare laag en dekt de aanwezige eitjes en/of jonge larven van insecten en
mijten af, waardoor deze onder de film verstikken. Zo is de kans op een explosieve opbouw van
parasieten veel geringer in de lente.
lente
Schadebeeld:
De overwintering van de druivengalmijt
druiven
gebeurt in de knoppen van de druivelaars.
druive
Met het zwellen
van de knoppen beginnen ze te zuigen. Van zodra de eerste blaadjes zichtbaar worden, zijn er kleine
pokachtige verhogingen op de bovenzijde van de bladeren. Deze
Deze pokken kunnen rood-,
rood geel-, groenof bruinachtig zijn. Op de onderzijde van de bladeren zijn er holten met een witte, viltachtige laag
van wasdraden. Soms kan ook de bloeiwijze aangetast worden, waardoor er geen bloei komt.
Dikwijls zijn enkel de onderste
ste bladeren sterk aangetast en enkele afzonderlijke twijgen. Later
kunnen ook de okselscheuten aangetast worden.
Bestrijding:
Bij een eerste zichtbare aantasting zo snel mogelijk de aangetaste bladeren
blad
verwijderen en
vernietigen om uitbreiding te vermijden. Preventief kan je vanaf
vanaf de knopzwelling (einde maartmaart begin
april) tot het derde blad regelmatig behandelen met spuitzwavel. Spuitzwavel,
Spuitzwavel een biologisch
product, wordt normaal tegen echte meeldauw gebruikt, maar heeft een goede bijwerking tegen de
galmijt. Meestal geven twee tot drie behandelingen een goed resultaat.
Bron:
ron: FruitABC tips door Guy De Kinder
Kinde

Rabarbercrumble (naar een recept uit ‘Mijn Moestuin’ van Wim Lybaert)
Rabarber is officieel een groente, maar je kunt het evengoed als (het eerste) fruit van het seizoen
beschouwen. Van de zure stengels kan je de eerste moes van het jaar maken, maar ze lenen zich
ook uitstekend voor verwerking in een rabarbertaart (bv. met rozijnen) en in een crumble, waarvoor
ik u hier graag een recept meegeef.
meegeef
Ingrediënten:
Voor de crumble:: 125 g bloem, 100 g amandelpoeder, 120 g boter
op kamertemperatuur, 100 g rietsuiker, evt. een snuifje zout
Voor de rabarber:: 600 g rabarber, 4 eetlepels (el) rietsuiker
Bereiding:
Verwarm de oven op 200° C
Schil de rabarberstelen en snijd ze in stukjes van een 1 cm dik
Doe ze in een ovenschaal en meng er de rietsuiker doorheen
Meng alle ingrediënten voor de crumble met de hand of in een keukenrobot tot je grove korrels
zoals broodkruin krijgt.
Strooi de
e crumble over het fruit, schud lichtjes met de schaal en zet 20 tot 30 min. in de oven.
Houd de crumble in de gaten want de randen durven aan te branden. Smakelijk!
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