De Kruidengenezer

Zelf groenten kweken met uw afval
Nu ik echt veel tijd over heb, ben ik weer teruggekeerd naar een idee dat bij me opkwam jaren geleden onder het afrijden van mijn gazon. Je rijdt het gras af en het groeit vanzelf weer aan. Nu weet ik
heel goed hoe gras er in de grond uitziet en iedereen die al eens wat gras heeft moeten afgraven om
bijvoorbeeld een bloemenperk te maken weet hoe zwaar de arbeid is om een stukje van een paar
meter wortelvrij uitgegraven te krijgen. Wel, zoals gezegd, het idee om wat te experimenteren dook
ineens weer op. Wat kun je doen met je groenteafval in plaats van het op de composthoop te smijten
of in de 'groene' zak te dumpen.
Iedereen die regelmatig wat karweit in de tuin heeft zeker wat zakken tuingrond en mest liggen en
dat was mijn basis om te starten samen met hier en daar wat geritselde bloembakken. In onze veranda staat een grote tafel waar ik de bakken op heb geplaatst en nu volgt dan de manier van werken.
Uw groenteafval weer omtoveren in heerlijke, gezonde en onbespoten groenten. Het is mogelijk om
in elk jaargetijde verse groenten te hebben van uw keuze.

Sla
Dit werkt zeer goed met ijsbergsla. Snij de bladeren af tot ongeveer 5 cm boven de basis. Verwerk
uw slabladeren zoals u wenst en zet de basis in een glas met ongeveer 3 cm water gevuld. Na 5 tot 7
dagen zijn er nieuwe bladeren gegroeid en ook zijn er wortels gevormd. Neemt uw sla uit het water
en plant het in de grond. Ziezo; na een paar weken hebt u weer slabladeren die u kunt eten.

Keukenkruiden
Voor dit experiment heb ik een paar potjes verse munt en basilicum aangeschaft. Hiervan 'plukte' ik
8 tot 10 stengeltjes van elk kruid en zette deze in een glaasje water om wortels te kweken. Zorg ervoor dat de blaadjes boven water blijven.

De Kruidengenezer
Nadat wortels zijn aangegroeid kun je ze gewoon in de grond planten.

Groene ui (pijp ajuin)
Snij de uien ongeveer 5 cm boven de onderkant af en zet deze stukjes in ongeveer 1 cm water om
wortels te kweken. Om de dag even het water verversen omdat het bruin kleurt. Na 5 tot 7 dagen
kunnen deze uitjes in de grond worden geplant en als ze groot genoeg zijn kun je alles weer herhalen. Geen probleem.

Gewone ui
Je kunt van deze ui heel wat gebruiken omdat alleen de basis in tact moet blijven. 3 tot 5 cm basis is
genoeg. Dit direct in de grond zetten. De ui moet helemaal onder de grond begraven zijn. Nadat de
toppen geel zijn kun je de ui oogsten.

Knoflook
Hiervoor gebruik je grootste teentjes van de buitenkant. Plant ze direct in de grond met de basis
naar beneden. 'Begraaf' de teentjes onder een laag van ongeveer 3 tot 5 cm grond.
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Selder
Ook hiervoor heb je ongeveer 5 cm basis nodig. Zet de basis in een glas gevuld met 1 tot 3 cm water. Om de dag het water verversen. Na 5 tot 7 dagen zijn de bladeren in het centrum donkerder gekleurd. Dan is het tijd om ze in de grond te planten. Dan wachten totdat de selder weer volgroeid is.

Mijn resultaat

Nawoord
U hebt nu een voorbeeld van wat een 'vrije' geest is en kan bedenken. Onderwijs en slavenwerk put
ons eigenmachtige denkvermogen volledig uit. Probeer op eenzelfde manier, wat betreft uw talenten, eveneens een keer out of the box te denken. Als uw experiment de eerste keer mislukt is er geen
mens over boord. Gewoon wat 'schaven' aan uw idee en weer uitproberen. GGO 's zijn echt niet no dig zoals u ziet! Alleen GEZOND verstand kan de planeet redden, WINST helemaal niet!
Met holistische groet,
Etienne van Rattingen

