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Nieuwe voorraad Tonkin stokken
In de winkel zijn er weer volop Tonkinstokken te verkrijgen. Mooie 
stokken van 274 cm lang. (18-20 mm dik) Nieuw dit jaar dunnere 
stokken van 183 cm. (12-14mm dik) De stokken van 273 kosten     
€ 1.10 p.s. De stokken van 183 kosten € 0,50 p.s.

                            Prijzen meststoffen
Koemestkorrels € 0,85                    25 kilo zak  € 20,25
Kalk Korrels        € 1,00 per kilo     25 kilo zak  € 24,00
Kalk poeder        € 1,00 per kilo     25 kilo zak  € 24,00
Patentkali           € 1,35 per kilo 
Brekerzand        € 0,15 per kilo

Planten in de OTV winkel

Bleekselderij is een selderij waarvan de bladstelen worden gegeten. Bleeksel-
derij kan zowel rauw als gegaard worden gegeten. Bleekselderij wordt in een 
salade, in saus, zoals in Bolognesesaus, of in de soep verwerkt

De Hokkaido is een klein Japans pompoentje met mooi donkeroranje vrucht-
vlees. De schil is zacht en de Hokkaido kun je dan ook eten zonder eerst te schil-
len. Deze pompoen wordt vaak gebruikt in pompoensoep, maar ook gebakken 
of geroosterd in de oven.

Chinese kool is een plant die behoort tot de kruisbloemenfamilie. Het is een 
snel groeiende kool, die oorspronkelijk afkomstig is uit China. De kool wordt in 
China, Japan, Noord- en Zuid-Korea en Taiwan op grote schaal geteeld. Chinese 
kool heeft bladeren met brede nerven.

Spruitkool, beter bekend als spruiten, is een koolsoort waarvan de okselknop-
pen door de mens gegeten worden. Het is een typische wintergroente. Oor-
spronkelijk komen spruiten uit het Middellandse Zeegebied, waar ze al duizen-
den jaren worden geteeld.

Deze bindsla of mini-Romeinse sla is knapperig als ijsbergsla en zoet als boter-
sla. De gemakkelijk te kweken bindlsa ‘Little Gem’ is zelfsluitend en resistent 
tegen veel ziektes. Het wordt gezien als de grote vervanger van IJsbergsla, met 
als voordelen dat het veel smaakvoller is en daarnaast veel langer houdbaar. 
De kleine porties sla zijn heel handig in gebruik, smaken enigszins zoet en zitten 
boordevol gezonde voedingsstoffen

Verder zijn er diverse soorten tomaten, gele gour-
gettes, Paksoi, Rode kool en nog een veelheid aan 
bloemen. 
Kom gerust even kijken of er iets voor je bij zit.

Rode struik Basilicum heeft een kruidige smaak met een zoet aroma. Het wordt 
veel in de Italiaanse keuken gebruikt. De hoeveelheid mineralen in basilicum is 
spectaculair! Naast de groene basilicum bestaan er rode basilicum, citroenbasi-
licum en Thaise basilicum. De rode (paarse) smaakt iets sterker.

Op zaterdag 21 mei is de winkel gesloten. In de 
middag kan je wel langs Marijke lopen W62 die je 
graag verder helpt.


