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Hanneke Collast; tuindienst

Ruud Stuger Wil Boxem; meloen in kas

Van de Redactie
 
Woorden van de voorzitter en mededelingen van het be-
stuur. Aandacht voor de komende OOGSTDAG, terugblik
op de Open Dag met fotocollage, zomer / oogstcollage,
Surinaamse groenten en meer. Rob Mehilal wordt geinter-
viewd.
Dank voor de ingezonden foto’s. Teveel om allemaal te
plaatsen; de zonnebloemen langs het pad naar de Zaaier
waren favoriet. Blijf sturen; uw naam wordt in ieder geval
genoemd. Wie weet meer over de meloen van Wil Boxem
(foto rechtsonder)?
De verandering van lettertype in het vorige nummer is niet
opgevallen; leg dit nummer eens naast het februari nummer
en vergelijk.
Foto’s van Nico Bader, Francisca Bakker, Wil Boxem,
Leona van Duivenvoorde, Jacqueline van Ham, Elzeba
Kleiss, Hans Mobach, Alex Driest, Paul Schilder en Yanny
Vriends.
Levert u tekst aan: graag als platte tekst. Levert u foto’s
aan: graag in vol formaat: 300 dpi of meer!  Veel bytes,
geen probleem; stuur via wetransfer.com.
Voor de actuele VTV-zaken kunt  u  terecht  op  onze  
Facebookpagina. 82 tuinders zijn al lid. Nieuwe leden
kunnen zich melden bij facebook@vtvnaarden.nl.
Deze nieuwsbrief staat op de verenigingswebsite, als pdf
file. De links naar websites in deze nieuwsbrief zijn eenvou-
dig via de website editie te benaderen.  http://www.vtvnaar-
den.nl/test/nieuws/nieuwsbrieven.html
Voor tuinactualiteiten en andere interessante zaken: zie de
website van de vereniging: http://www.vtvnaarden.nl/test/
index.html
 
Veel tuinplezier,  Nico Bader
 
Deadline voor de volgende nieuwsbrief is 20 november
2019.
(interview Milan Repac)
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Van de voorzitter
Levenslust
 
Grote vitaliteit en onverwachte veerkracht van planten en stuiken
zijn elke keer weer een bron van verbazing.
De oplettende tuinier ziet, voelt en ruikt dagelijks in zijn tuin
wonderen , waar hij maar voor een deel vat op heeft. De natuur
regelt leven en overleven van plant en dier op geheel eigen wijze.
Wij zijn daar als ijverige volkstuinbezitters voortdurend getuige
van.
Springbalsemien dat haar zaad na aanraking meters verder schiet
en zich op verrassende plaatsen weer tot plant ontwikkelt, aper-
geplanten,die na rigoureus snoeien het volgend voorjaar weer
heerlijke asperges produceren, dahliaknollen, die na overwinteren
in een koele kelder het volgend jaar uitgroeien tot stevige planten
met ongekende hoeveelheden bloemen. Om maar te zwijgen over
de woekerlust van pispotjes en heermoes: dat is nog eens levens-
lust. Helaas minder gewaardeerd door ons tuinders.
De tuin is dus een toverbal van energie en levenslust. De tuinder
moet zijn energie of het  gebrek daaraan goed gebruiken om met
plezier in zijn tuin te blijven werken. Alleen dan blijf je van je tuin
genieten.
De wil van de plant is ijzersterk, de natuur beschikt, de tuinier wikt
en kan er alleen maar met open mond naar kijken.
 
Elzeba
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Mededelingen
 
Oogstfeest 
Zaterdag 28 september, 16u00 - 19u00, clubgebouw VTV
Naarden 
We houden natuurlijk ook dit jaar weer een oergezellig
oogstfeest. Net als in de afgelopen jaren zal het buffet
bestaan uit door u zelf vervaardigde lekkernijen. Zo hebben
we bijvoorbeeld allerlei pompoentaarten of soepen, appel-,
peren-, pruimen- of andere vruchtentaarten, hartige taarten
en soepen van prei, ui, tomaat of andere groenten, aard-
appelsalade of groentesalade, toast met zelf gerookte
makreel of forel, toast met pickels, jammetjes, groente-
spread, eigen honing, gevulde eieren van eigen kippen,
zelfgemaakte wijnen van eigen fruit, vruchtensappen,
zelfgemaakt bier en alles wat uw creativiteit verder oplevert.
Bent u vegetariër? Geen enkel probleem. De ervaring leert
dat er ook veel vegetarische gerechten worden meegeno-
men.
 
Het systeem is een Amerikaanse fuif. Als u een bijdrage
meebrengt bestaande uit twaalf porties en u komt samen,
dan is er voor iedere feestganger zes porties om heerlijk
van te smullen. Omdat iedereen zijn specialiteit bereidt,
groeit er een bijzonder gevarieerd en uitgebreid buffet.
 
Terugblik open dag
Het was anders dit jaar met de Open Dag qua organisatie:
geen EvCie, maar wel een heleboel handjes die het samen
mogelijk hebben gemaakt om een open dag te organiseren.
Iedereen die mee heeft geholpen willen we dan ook graag
hiervoor bedanken! De vele tijd die iedereen er in heeft
gestoken heeft deze dag mogelijk gemaakt. Het leek dit jaar
rustiger tijdens de open dag. Of dat nou was omdat er
minder bezoekers waren of dat ze meer verspreid kwamen
over de dag vragen we ons nog steeds af. 
 
Op het complex waren diverse activiteiten. Ongeveer 20
tuinders hadden aangegeven hun tuin open te willen stellen.
Ook de kruidentuin was open voor publiek. Het traditiege-
trouwe makreel roken werd met extra hulp van Jan door
Ruud weer uitgevoerd en waren er diverse activiteiten voor
kinderen zoals schminken, popcorn machine en spijkers
slaan. De muziek bij de tent werd verzorgd door Chris
Breeuwer. De kantine was goed verzorgd door onze kanti-
nedames, de hele dag kon men hier terecht voor drinken
en andere lekkerheden.
 
Bij het clubgebouw stonden diverse kramen van diverse
bevriende natuurorganisaties uit de omgeving en toonde
Ron zijn weckkunsten aan het publiek. Ook bij de kinder-

tuinen stonden kramen met acitveiten voor de kinderen. Bij
de kraam van de VTV waren onder andere stekjes te ver-
krijgen die door onze eigen leden aangeleverd waren. Op
deze kraam stond ook een pot met bonen, bezoekers en
leden konden het aantal bonen raden. De winnaar kreeg
een cadeaubon van Spilt. De antwoorden liepen uiteen van
800 tot 10.000. Onze eigen lid Wil Boxem zat er het dichtst
bij. Zij raadde 4000 bonen, 4058 was het juiste aantal
bonen.
 
Voor de leden was er weer wedstrijd georganiseerd: het
mooiste nummerbordje voor op de tuin.  Een jury bestaan-
de uit vier kraamhouders koos het mooiste paaltje. Wat ons
betreft hebben alle leden die creatief zijn geweest een pluim
verdiend! De winnaar was Els Frakking.

 
Het was een hele klus alles goed af te stemmen met alle
tuinders, vrijwilligers, bestuur en leveranciers. De tijd en
moeite die erin gestoken is, heeft mede door het mooie
weer en de positieve reacties van bezoekers en tuinders
tot een zeer geslaagde dag geleid. 
 
JOB op het voetbalveld
De plannen voor een JOB op het voetbalveld naast ons
complex word opgeschort. Dit heeft te maken met tijdelijke
huisvesting van diverse Naardense basisscholen. Dit
omdat het bewuste terrein mogelijk wordt gebruikt als tijde-
lijk overloopterrein voor de nieuwbouw van enkele Naar-
dense basisscholen. De gemeente heeft aangegeven dat
de voorkeur uitgaat naar het tijdelijk opschorten van het
ontwerpproces totdat meer duidelijkheid gegeven kan
worden over de tijdelijke huisvesting van de basisscholen.
Zij verwachten meer duidelijkheid aan het begin van het
vierde kwartaal van dit jaar te kunnen bieden. Dan zal ook
bezien worden of en hoe het proces weer wordt opgepakt.
 
Tuindiensten
Van alle leden verwachten we dat ze tweemaal per jaar een
tuindienst verrichten. Heeft u dit jaar nog geen twee tuin-
diensten meegedraaid? Geef u dan snel op bij Jan Land-
waart, tuindiensten kunnen worden verricht tot eind oktober
op zaterdagmorgen.
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Knolvoetresistent
zaad
 
Ook altijd problemen met knolvoet bij je kolen?  Daar is
misschien een oplossing voor. Zaadhandel Van der Wal
levert zaad van witte kool, rode kool, spruitkool en bloem-
kool met de claim dat deze rassen ‘nagenoeg resistent zijn
tegen knolvoet’.  Daar ben ik dit jaar wat de witte kool, rode
kool en spruitkool betreft mee ‘in zee’ gegaan en ik moet
zeggen dat het me niet is tegengevallen. De witte en rode
kolen zijn buitengewoon groot en mooi geworden, de
spuiten zijn nog volop in de groei en doen het ook goed.
Aan/in de wortels zit meestal wel knolvoet maar blijkbaar
heeft de plant er minder last van dan bij de gevoelige va-
riëteiten. Teeltmaatregelen, zoals een goede bodemstruc-
tuur, afwatering, de juiste pH (niet te laag), een regelmatige
bekalking (zorgt voor hogere pH), een voldoende ruime
vruchtafwisseling en dergelijke, zijn en blijven belangrijk in
de teelt met knolvoetresistente rassen om tot een goed
teeltresultaat te komen. Het zaad is wel een stuk duurder
dan het gangbare zaad, maar als je veel minder hoeft weg
te gooien scheelt dat ook (ergernis en geld).  
Een andere truc om minder last te hebben van knolvoet is
weeuwenteelt: al in de herfst zaaien in de platte bak en
uitplanten in het voorjaar. Heeft wel meer risico maar het
zaad is goedkoper.
 
Hans Mobach
 

Hoek Meerstraat
 
Deze foto heb ik gemaakt nadat Jan met de shovel de
braakliggend punt aan de Meerstraat onderhanden heeft
genomen. De bedoeling is dat hier een boomgaardje komt
 met ongemaaid grasland eronder. Het wordt dan een ge-
meenschappelijk stuk tuin voor onze vereniging.
We hopen dat het langzaam aflopende stuk land aantrek-
kelijk wordt voor amfibieën en reptielen.
En natuurlijk ook voor onszelf om in de boomgaard te
vertoeven en het fruit te oogsten.
 
Elzeba
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Ondertussen in onze
Facebookgroep...
Een kleine selectie van berichten in onze besloten VTV
Facebookgroep. WIl je ook lid worden van onze groep, je
vindt ons op www.facebook.com/groups/vtvnaarden. Of
stuur een mailtje naar Leonavanduivenvoorde@gmail.com
met je mailadres dan wordt je uitgenodigd via Facebook
voor de groep. Alleen (ex)leden van de VTV mogen lid
worden van de groep.
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Achter het hek van
tuin 151:
Rob Mehilal 
 
 
Hij heeft de voorkeur voor het augustus interview omdat de
tuin er dan mooier bijligt. We ontmoeten elkaar op een
mooie vrijdagmiddag, niet te warm.
Een grote tuin met een grote kas, verschillende bakken en
keurig ingedeeld en verzorgd; dit is de tuin van Rob    
Mehilal.
Rob is 39 jaar werkzaam geweest bij de Koninklijke Marine
en is als officier, 51 jaar oud, met pensioen gegaan. Hij kijkt
terug op goede jaren met verre reizen, grote collegialiteit
en een gestructureerd leven.
 
Hij tuiniert al vanaf 1991 op het complex, nog steeds op
dezelfde plek. Hij heeft veel tuinders zien komen en velen
zien gaan. Hij is een van de langst tuinierenden; hij noemt
ook Jan Kortbeek en Alex Driest.
 
Opvallend zijn de vele gewassen: 64 verschillenden,
waaronder voor de volkstuin unieke.
In de kas staan als speciale planten: KOUSENBAND
(boon), SOPROPO (bittermeloen), INDIASE SPINAZIE,
OKRA, en KLAROEN (kruid).
In de koude bakken:   MADAME JEANETTE PEPER,    
AUBERGINE, TAYERBLAD (soort spinazie) en KANG
KOEN (waterspinazie).

 
 
Buiten op een balustrade komt SIM (een peulvrucht) in
bloei, met paars-rode bloemen. Vanaf het pad aan de
Rijkswegkant van de tuin is de plant goed te zien.
(Op de volgende bladzijde wat meer informatie over deze
gewassen)
In de kas staan de komkommers er prachtig bij, enkelen
hebben 2 keer het gangbare formaat. De laatste kousen-
band peulen sterven af.
Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt; de planten-
resten worden volledig gecomposteerd op de tuin (ge-
mengd met wat dierlijke mest en wat kalk).
In 3 stappen naar compost.
Een deel van de oogst wordt ingemaakt. Een groot deel
van het jaar kan van de tuin worden gegeten.
 
Naast de tuin heeft Rob nog als hobbies fietsen en vissen;
dat kan dicht bij huis.
Vanwege wat ongemakken van het hart moet hij het wat
rustiger aan doen.
De tuin is in Robs woorden ‘mijn lust en mijn leven’. Dit
straalt hij ook uit.
 
Nico Bader

MADAME JEANETTE PEPER in de kas
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Surinaamse
groenten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kousenband is een lange peul, lijkend op een uitgerek-
te sperzieboon. De lange groene peul, de vrucht van de
plant, bevat als hij doorrijpt een vijftiental niervormige,
bruine of zwarte zaden. 
Kousenband groeit aan een klimmende plant die gemak-
kelijk uitschiet tot vier meter hoogte. De smaak van kou-
senband lijkt op die van een sperzieboon, maar is krachtiger
en sappiger.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sopropo (Surinaams), balsempeer, bittermeloen of paré is
een kruidachtige, snelgroeiende klimplant uit de komkom-
merfamilie. De tot 10 m lange groeischeuten zijn vijfkantig
en in de lengterichting gegroefd. De plant heeft enkelvou-
dige ranken, die uit de zijkant van de stengelknopen ont-
springen. De 3 cm grote, gele, eenslachtige bloemen staan
solitair in de bladoksels. Ze openen zich maar voor een dag.

Madame-Jeanette is een hete gele, chilipeper-cultivar die
oorspronkelijk uit Suriname komt. Deze peper is zeer heet,
125.000 tot 325.000 op de Scovilleschaal. De smaak is
enigszins fruitig en doet denken aan mango en ananas. De
peper groeit aan een één-jarige, struikachtige plant.
 

Okra  is een eenjarige plant waarvan de jonge bladeren,
maar vooral de jonge, onrijpe vruchten worden gebruikt
als groente.

 
Tayerblad of tajerblad, ook wel ‘boterblad’ genoemd, is een
Surinaamse bladgroente; het blad is afkomstig van een knol
waaruit grote bladeren groeien. Je kunt het vergelijken met
de Hollandse spinazie, maar de smaak is iets zachter. De
vorm van het blad doet denken aan een olifanten oor en dit
is dus ook een bekende bijnaam van dit blad.
 

Klaroen is een eenjarige kruidachtige plant. De plant komt
in maar liefst 60 variaties voor! Hij heeft roodachtige
blaadjes die ook het kookwater kleuren. De blaadjes heb-
ben een aardse, volle smaak.
 
 
Waterspinazie (Ong Choy of Kangkung)
Waterspinazie is een snelgroeiende semi-waterplant uit de
windefamilie. Zeer populaire groente.
 
 
Sim is een Surinaamse groente. Het is een vezelachtige
peulvrucht, waarvan je de draadjes die aan weerszijden
zitten moet verwijderen voordat je de groente gaat bereiden.
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Aardappelen
 
Mijn zus en ik hebben dit jaar een geweldige aardappel-
oogst: zeker 30 kilo uit 14 planten! Een waar wonder, en
ook zo grooooot! Wat moeten we daar allemaal mee?  Een
aardappelrecept dan maar weer eens. Het zijn wel vaste
aardappels, die heb je voor dit recept wel nodig.
 
Spaanse Tortilla
500 gr aardappelen
1 grote ui
4 eieren
Zout,peper
Olijfolie
 
Schil de aardappelen en snijdt ze in dunne plakjes.
Bak de plakjes aardappel apart in een koekepan in 1/2 cm
olijfolie aan beide kanten en laat ze uitlekken op keuken-
papier.
Fruit daarna de gesnipperde ui, ook in olijfolie
Kluts de 4 eieren in een grote kom met het zout en de peper.
Meng er de gefruite uien door en ( voorzichtig) de schijfjes
gebakken aardappel.
Maak de pan even schoon en doe in de schone en droge
pan weer olijfolie.
Doe de inhoud van de kom in de pan.
Laat de tortilla voorzichtig stollen op laag vuur. Zodra ook
de bovenkant van de tortilla begint te stollen, houdt dan
boven de pan een groot plat bord en laat de tortilla er om-
gekeerd opglijden.
Laat hem omgekeerd in de pan terug glijden om ook de
andere kant te bakken op heel zacht vuur.
Je kan de tortilla warm, lauw of koud eten in gesneden
parten.
 
Elzeba

Etalages in de     
voormalige DDR
 
Wij zijn niet de enige tuiniers, die tuinieren op een volks-
tuincomplex. In Europa zijn er velen. Maar nergens heb ik
zoveel volkstuincomplexen gezien als in de voormalige
DDR.  Overal kom je ze tegen: in kleine dorpen, waar je
toch zou verwachten dat mensen wel hun gewassen in de
tuin bij hun huis zouden verbouwen, in paleistuinen, midden
in de steden, zelfs midden in Leipzig! En dat is toch echt
een grote stad! Een overblijfsel van een staat, waarin voor
de mensen alles gereguleerd was. Het enige waar ze zelf
initiatief in konden ondernemen was het kweken van hun
eigen groente, fruit en bloemen. En natuurlijk was het ook
bittere noodzaak en ik kreeg sterk de indruk dat dat nog zo
was.
Voor al die tuinen is natuurlijk zaad nodig en........ Bestrij-
dingsmiddelen!  Deze schitterende etalages in Wittenberg
zijn daar de stille getuigen van.
 
Elzeba
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Recepten
Courgettesoep met mosterd van Janneke
- 2 niet te kleine courgettes   (kopje gerapte courgette evt.
apart houden)
- 1 aardappel, klein gesneden
- 1 ui gesnipperd
- 2 teentjes knoflook fijngesneden
- 1 tl paprikapoeder
- 1 tl kerriepoeder
- 1,5 el mosterd ( + evt. wat chilipepervlokken)
- 1,25 l kippen/groente of tuinkruiden bouillon
-peper en zout
- olijfolie
.
- Was de courgettes en snijd ze zonder te schillen in blok-
jes. Schil de aardappel en snijd in blokjes.
-Verwarm wat olijfolie in een pan.  Voeg de ui, de knoflook,
kerrie- en paprikapoeder toe en bak even mee
-Voeg de courgettes en de aardappel toe en laat enkele
minuutjes zachtjes stoven.
-Zet nu het vuur iets hoger en voeg mosterd toe.
-Wanneer je de curry begint te ruiken kun je de kippenbouil-
lon bij de groenten gieten. Kook alles gaar in 20-30 minuten.
-Pureer de soep met je staafmixer en werk af met peper en
zout.
-Voeg dat de geraspte courgette toe voor wat “bite”
Je kunt de soep aanvullen met b.v. reepjes gerookte zalm
, reepjes ham  of roquefort verbrokkeld.

- 1 kilo verse tomaatjes - 200 gram suiker
- Verse basilicum - 400 ml water
- Gesneden ui - 600 ml inmaakazijn
- Eventueel citroenrasp  

Zoetzure tomaatjes
Veel cherrytomaatjes over, je kunt ze ook inmaken in
zoetzuur. Lekker voor straks door de salade of bij een
stukje kaas. 
Ingrediënten:
-Inmaakkruiden: rozemarijn, mosterdzaad, gedroogde
dragon, plakjes gedroogde knoflook, laurier, jeneverbes-
sen, peperkorrels, venkelzaad etc.

Was de tomaatjes en dep ze droog. Prik met een satéprik-
ker of een scherp mesje een gaatje in de tomaatjes, bij de
steelaanzet, zo trekken de smaken beter in en knappen de
tomaatjes niet zo snel open. 
Doe de tomaatjes in schone en gesteriliseerde (jam)potten.
Voeg aan ieder potje wat verse basilicum, citroenrasp, uien
en inmaakkruiden toe.
Kook de suiker met de azijn en 400 ml water op, tot de
suiker is opgelost. Schenk de azijn over de tomaatjes tot

ze helemaal bedekt zijn. Sluit de potten goed en laat ze
omgekeerd afkoelen. Laat de tomaatjes 1 maand op een
koele, donkere plek staan voordat je ze gebruikt.

- 4 kilo pruimen - 1/4 liter witte wijn
- 4 eetlepels rozijnen - 3/4 liter water
- 1 limoen - 300 gram suiker
- Sap van 1 limoen - Gluweinkruiden zoals ka-

neelstokjes, allspice, stara-
nijs, sinaasappelrasp, kruidnagel

Winterse pruimen op witte wijnsiroop

- Maak eerst de wijnsiroop.
- Neem een grote pan en doe daar het water, de witte wijn
en suiker of kandijsuiker in. Breng het water aan de kook
en laat het zachtjes doorkoken totdat de suiker opgelost is.
- Haal de pan van het vuur en voeg het limoensap toe. Laat
de wijnsiroop afkoelen.
- Was de pruimen en verwijder de steeltjes. Zorg ervoor dat
u pruimen met velletje altijd even in kokend water legt omdat
het velletje van de pruimen een was-bevattende laag heeft.
Hierdoor kan er na het wecken een neerslag aan het op-
pervlak van de vruchten ontstaan. Snijd ze doormidden en
haal de pitten uit de pruimen.
- Verdeel de pruimen, een schijfje limoen, de kruiden en
rozijnen over de 8 gesteriliseerde weckpotten.
- Giet de wijnsiroop over de pruimen en sluit de weckpotten
af.
- Weck de pruimen in een inmaakketel gedurende 30 mi-
nuten op 75 graden.
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Oppassen voor killer
courgettes uit de
moestuin
 
Wat eten we? Een flauwe courgette kan best in de soep,
maar een bittere kan je beter weggooien. 
Janneke Vreugdenhil
nrc.next van 19 augustus 2019
 
Iedereen met een moestuin kent het fenomeen: je komt
terug van vakantie en ineens zijn de courgettes die bij
vertrek nog nauwelijks groter waren dan een duim, uitge-
groeid tot formaatje bovenarm van een bodybuilder. Nu is
er weinig mis met die reuzencourgettes. Hoewel ze wat
flauw kunnen smaken, doen ze het nog prima in de soep.
Veel erger is het wanneer een courgette bitter smaakt. Aan
bittere courgettes kan een mens zelfs doodgaan.
 
Klinkt dit als een broodjeaapverhaal? Nog maar een paar
jaar geleden overleed een Duitse man nadat hij een cour-
gette uit zijn eigen moestuin had gegeten. De boosdoener
was cucurbitacine, een gif dat van nature voorkomt in alle
komkommerachtigen (Cucurbitaceae). In commercieel
geteelde courgettes is deze bittere gifstof er allang uitge-
kweekt, maar in moestuincourgettes duikt hij heel af en toe
nog op. Oorzaak kan grote hitte of droogte zijn, of een
schimmelinfectie, maar het kan ook komen doordat de
courgetteplant zichzelf spontaan heeft gekruist met bijvoor-
beeld een sierkalebas. (Kalebassen bevatten zo veel cu-
curbitacine dat ze per definitie oneetbaar zijn.)
 
Killer courgettes. Ze bestaan dus echt. De plant is zelfs door
de European Food and Safety Authority (EFSA) opgeno-
men in het Compendium of Botanicals, een database van
groenten die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. De
symptomen van vergiftiging bestaan uit hevige buikkram-
pen, braken, diarree, duizeligheid en hartkloppingen. En
erger nog dus, als je bijzonder veel pech hebt.
„Gelukkig komt zo’n dodelijke vergiftiging maar heel weinig
voor”, weet Wim Best, die als apotheker en gifexpert ver-
bonden is aan de Universiteit Utrecht. Hij legt uit dat planten
bittere stoffen aanmaken om zich te beschermen tegen
natuurlijke vijanden. „Het is een soort waarschuwingssig-
naal aan de gebruiker om te stoppen met eten. Dat is ook
mijn advies wanneer je een courgette proeft die bitterder
smaakt dan normaal: onmiddellijk uitspugen en je mond
spoelen.”
 

Koken helpt niet
 
Kun je dan zelfs geen soep meer koken van zulke courget-
tes? „Nee, dat zou ik zeker niet doen. Veel plantgifstoffen
verdwijnen inderdaad bij verhitting. Maar cucurbitacines zijn
complexe moleculen die behoorlijk stabiel zijn. Dat wil
zeggen dat ze weinig beïnvloed worden door zuurstof,
koken en andere omstandigheden. Zelfs wanneer je een
courgette heel lang laat garen, blijven de gifstoffen aanwe-
zig.”
 
Oké, in de groenafvalbak ermee dus, of op de compost-
hoop. Maar nog beter voorkom je bittere courgettes. Op
websites voor moestuiniers wordt afgeraden om ze te
kweken in de buurt van andere planten uit de familie van
de Cucurbitaceae (zoals pompoenen, komkommers en
kalebassen) en om in elk geval geen vruchten te eten van
een courgette die zichzelf heeft uitgezaaid. Daarnaast geldt
het advies om geen zaad van eigen kweek te hergebruiken.
Gewoon elke zomer braaf nieuw zaad of nieuwe plantjes
kopen. En vertrouw op je smaakpapillen. Bitterder dan je
gewend bent = uitspugen.

Courgette
 
Groente
Beschrijving
Een courgette is de ongerijpte vrucht van de soort Cucur-
bita pepo uit de komkommerfamilie, die als groente wordt
gegeten. Het Nederlandse woord courgette komt uit het
Frans. Het is een verkleinwoord van courge, hetgeen merg
betekent. Een courgette kan geel of groen zijn.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Courgette
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