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Koolrabi  
 
Koolrabi is een groente waar veel mensen zich 
geen raad mee weten. Maar wat kun je er veel 
mee! Vers door de salade is hij al heerlijk 
knapperig en smaakvol maar u kunt hem 
natuurlijk ook even bereiden. 
 
Geroosterde koolrabi en aardappel uit 
de oven 
 
Verwarm de oven voor op 200 
graden. Snijd de boven en 
onderkant van de koolrabi en 
schil ze met een fijn mesje zodat 
je niet teveel wegsnijdt. Snijd ze 
vervolgens in grove stukken. Kook 
ze daarna in een pan water in 
een paar minuten halfgaar. Dep 
ze droog, leg ze op een bakblik 
en besprenkel met een goede 
scheut olijfolie en wat zout. En nu 
de oven in! Laat ze in eerste 
instantie 35 minuten roosteren 
terwijl je aan de aardappels 
begint.  
Schil de aardappels en snijd ze in 
dunne partjes. Meng ze met een 
mengsel van olijfolie, knoflook en 
rozemarijn. En nu nog 25 minuten 
mee laten roosteren met de 
koolrabi, die je ondertussen nog 
even omdraait. Eetsmakelijk! 
 
Ingrediënten 2 personen 
2 koolrabi 
500gr aardappels 
2 tenen knoflook 
2 takjes rozemarijn 
olijfolie 
zout 
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Van het Land 
 
Zachte regen en dan wel een hele dag... Lijkt bijna 
op Nederlands weer zeggen we tegenwoordig. 
Plant, bodem en dier zijn er maar wat blij mee. Alles 
staat er weer fris bij en vol groeikracht en dat is nu 
net wat wij landmannen en vrouwen nodig hebben. 
Alle gewassen staan er mooi mannentje aan 
mannetje bij op het land, de aardappels die mooi 
opgekomen waren zijn afgekrapt en worden deze 
week aangeaard. Bonen zijn gazaaid en de 
wortelgewassen komen deze week. We planten de 

venkel en de mais staat ook te 
springen om de grond in te 

mogen. 
 
In de kas groeien de 
tomaten als kool en buiten 
de kas groeien de kolen als 
tomaten, het moet niet 
gekker worden! De paprika's 
zijn deze week geplant na 
een grote puzzel want het 
bleek dat er meer dan 16 
soort waren opgekweekt. 
Dan hebben we straks ook 
een mooie meander paprika 
mix voor onze klanten. 
 
Ondertussen 
 
Liep er een Koe te wandel 
op de weg. Het bleek een 
van de koeien van Holstslag 
te zijn die bij ons op het land 
staan. 
De koe had er wel schik in 
maar met wat kippengraan 

konden we het beesje zo 
terug zetten bij zijn maatjes. 

Dankzij de regen is het gras waar de koeien staan 
gaan schieten en dan zit er niet zoveel smaak en 
voeding aan. Tja, dan gaat een koe zich vervelen.. 
Zo kan het wel eens zijn dat er dan een op stap gaat. 
Het zou dus kunnen dat de wei hier word gemaaid. 
 
Mooie week met veel geknaag! 

Deze week in het pakket: 
 
Groente van eigen teelt: Koolrabi,  
Bosbiet, bospeen, sla. Paprika van 
elders. 
Culi-plus de groenten die hier 
boven zijn vermeld: 
Asperges, groenselderij, 
aubergines, prei, oregano.  
Fruitpakket: Natira appels, 
abrikozen, kiwi. 
 
  


