
 

 

 

 

 

Vergeten groenten zijn groenten die vroeger heel gewoon waren en 
vaak in de keuken werden gebruikt. Door de jaren heen zijn ze echter 
op de achtergrond geraakt en kwamen ze haast niet meer voor in de 
meeste moestuinen. 

Maar ondertussen zijn heel wat van deze "vergeten groenten" aan 
een comeback bezig en worden ze steeds vaker terug geteeld. Ze 
hebben een andere smaken die ook lekker zijn. 
Bekende ‘vergeten’ groenten zijn schorseneren, pastinaak, 
rammenas, koolrabi, topinamboer of aardpeer, kardoen, koolraap en 
winterpostelein. 
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Vergeten groenten 

zaaien 



Dit heb je nodig: 

- Potjes, potgrond, zaden, water, fiche 

 

Werkplan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam groente:…………………………………………………………………………………… 

Van welke maand tot welke maand mag je zaaien?  

 Van …………………………..tot ………………………….. 

Van welke maand tot welke maand mag je oogsten? 

 Van …………………………..tot ………………………….. 

Hoe lang duurt het voor het plantje kiemt? …………………….. dagen 

Speciale verzorging? …………………………………………………………………………. 

Hoe hoog wordt de plant?  …………………….. centimeter 

Hoeveel afstand moet je laten tussen elk plantje? ………….. centimeter 

Welk gerechtje kan je ermee maken? ……………………………………………… 

stap 1: Kies een groente die jij wil zaaien. Je kan kiezen uit radijs, 

raap of biet.  

stap 2: Zoek op de verpakking of op het internet op hoe je moet 

zaaien en oogsten. Vul een fiche in, zodat je nadien weet hoe je de 

plant moet verzorgen en oogsten. 

 stap 3: Vul nu een potje met potgrond. Duw de grond wat aan. 

Prik er een gaatje in met een potlood. Kijk na hoe diep je mag 

zaaien. Leg het zaadje erin. Maak het gaatje dicht. Geef water! 
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