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Kom je er niet uit?
Op www.rauwdouwers.nl

krijg je tips die niet in het
boekje staan. Je mag ons

ook mailen met een vraag.
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Broccoli komt uit Italië
De oude Romeinen aten het al 600 jaar voor Christus. 
Broccoli is het Italiaanse woord voor bloeiende top van 
een kool. Zo ziet hij er ook uit, slim hè?

Broccoli lovers

De Amerikaanse president 
Thomas Jefferson vond 
broccoli zo lekker, dat hij in 
1767 de zaadjes meenam 
uit Italië en ze in zijn tuin in 
Montecello plantte.

De zoon van keizer
Tiberius hield zó veel van 
broccoli dat zijn urine niet 
geel was, maar groen.

Houd jij net zoveel van broccoli als deze beroemdheden?
Je moet wel een beetje gek zijn om beroemd te worden!

1. Niet waar, zijn plas was groen omdat hij van alle soorten kool hield. 2. Waar.

Plant je eigen broccoli
Is broccoli ook jouw favoriete groente? Hoe gaaf is het 
als je straks gewoon bij jou in de tuin of op je balkon 
broccoli kunt plukken?
Aan de slag dus.

waar

waar

niet waar

niet waar

‘kinderspel’

vraag @
rauwdouwers.nl

2 3

Hier zijn je zaadjes.
We leggen je stap voor stap 
uit wat je moet doen. 
Het is echt niet moeilijk.
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Twee schepjes 
betekent:



de grond
In welke grond groeit broccoli het best?

zaai je  broccoli?

Eerst op de vensterbank

Meteen in de tuin

zomerwanneer

Hoe lang duurt het van zaadje tot broccoli?
Na ±15 weken is je broccoli klaar. 

Je kunt alle zaadjes in 1 keer 
zaaien. Dan zijn alle broccoli’s 
ook tegelijk klaar. Als je de 
broccoli een paar weken wilt 
oogsten, start je bijvoorbeeld 
3 weken achter elkaar met 
telkens een paar zaadjes.

Zonnige plek
Broccoli groeit het best op een 
plek met veel zon. Logisch. Als 
je dat niet hebt, groeit broccoli 
ook wel op een plek met een 
beetje schaduw. Of in een pot*.

Als de zaailingen teveel 
licht krijgen, gaan ze 
scheef groeien. ‘Fileren’ 
heet dat. Ze krijgen dan 
een veel te lange stengel 
en dunne blaadjes.

15
weken

Wormenpoep
Een broccoliplant wil grond met veel voeding. 
Wormen zorgen voor humus. Als je veel 
wormen in je tuin hebt, zit je goed. Is je 
grond vooral klei of zand, meng er dan 
compost* doorheen.

Stampen
Die bloemkoppen kunnen behoorlijk 
zwaar worden. Zorg voor grond waar
ze zich stevig in kunnen verankeren. 
Stamp de grond buiten dus stevig aan.

*Wat is  
compost? 

*Broccoli
 in een pot?

www.rauwdouwers.nl/broccoli
www.rauwdouwers.nl/compost
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Je hebt zomer- en winterbroccoli. Zaden van 
de zomerbroccoli kun je al in maart en april 
kweken. Winterbroccoli is later aan de beurt.

Slim:

Eerst op de vensterbank
maart

Meteen in de tuin
april

50 cm

50 cm

20 cm
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We gaan Haal je vensterbank leeg!

Giet 350 ml water in 
de zak. De natuurlijke 
cocosaarde zwelt in 
circa 5 minuten.

Lees verder bij ‘GROEIEN’ op de volgende bladzijde.

zaaien

1

4

2

5

3

6
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Open de zak met de 
geperste cocosaarde.

Pak het naambordje
met ‘broccoli’ en steek 
dat bij de zaadjes.

Zet de bak op een niet 
te warme plaats. 12-15 
graden is voldoende.

Je slaapkamer misschien?

Sproei met een 
plantenspuit 
waternevel op de 
aarde. Check elke 
dag of de aarde nog 
vochtig is. Maak de 
grond niet te nat.

Maak met een potlood 9 gaten 
van een ½ centimeter diep en 
doe in elk holletje een zaadje. 
Vul ze met cocosaarde en 
druk de aarde licht aan. 

We leggen uit hoe je binnen voorzaait. Vanaf april kun je direct 
in de tuin zaaien. Sla dan stap 1, 2, 5 en 8 t/m 10 over.

Giet 350 ml water in 
de zak. De natuurlijke 
cocosaarde zwelt in 
circa 5 minuten.

Je slaapkamer misschien?Je slaapkamer misschien?

Wij noemen dat wonderaarde!
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puzzeltijd
Wie zijn de broertjes en zusjes 
van de broccoli?

1. Kool met grote witte bloem
2. Chinese bladgroente
3. Kool met lichtgroene torentjes
4. Piepkleine kooltjes die tegen de stengel aangroeien
5. Lekker met rookworst
6. Deze knol is een verdikking van de stengel
7. Kleine, pittige, roze bolletjes

Plant de zaailingen zo diep
in grotere potjes, dat de
kiemblaadjes net boven de
aarde uit komen. Geef ze 2-3 weken 
met een gieter water. Houd de aarde 
vochtig, maar laat ze niet verdrinken!

Neem de sterkste plantjes en 
plant ze in de tuin. Laat 3 blaadjes 
boven de grond uitsteken. Tussen 
elke plant laat je ongeveer 50 cm 
over. Dat lijkt nu ver van elkaar, 
maar als ze groter groeien hebben 
ze die ruimte nodig. 

Laat ze nog ongeveer 10 weken groeien. Ondertussen 
blijf je ze voldoende water geven. Lees op de volgende 
bladzijde hoe je ze moet VERZORGEN.

Na 1-2 weken komen de plantjes op. 
Als ze 3 blaadjes hebben, zoek je 
een grotere pot en zet ze daarin.

Je gaat de zaailingen nu planten

Vul alle kolen in, en lees van boven naar beneden 
bij welke familie de broccoli hoort.

Plant de zaailingen zo diep

kiemblaadjes net boven de

plant ze in de tuin. Laat 3 blaadjes 
boven de grond uitsteken. Tussen 

maar als ze groter groeien hebben 
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Bekijk de oplossing op www.rauwdouwers.nl/broccoli/puzzel. 
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kiemblaadjes

Slim: 

3e blaadje
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koolkraag maken

De larven van de koolvlieg vinden de wortels van de 
plant erg lekker. De koolvlieg legt zijn eitjes rondom 
de stengel. Als de larven uitkomen, kruipen ze recht 
naar beneden en eten de wortel op. Je wilt natuurlijk 
niet dat de wortels worden opgegeten, anders krijg je 
geen mooie broccoliplant.

Maak daarom een koolkraag.
Een waaattt???? Een koolkraag!
Een koolkraag leg je op de grond 
om de stengel van de plant. Zo 
kunnen de larven niet meer bij de 
wortel komen!

Knip een cirkel van ongeveer 20 cm doorsnee uit 
karton. Knip een gat in het midden dat precies om 
de stengel past. Leg het karton als een kraag op de 
grond rondom de stengel.

Rupsen en oorwormen zijn dol op broccoli. Vang ze 
voordat ze teveel van de bladeren opeten.
De koolvlieg wordt wakker in april. Lees hoe je hem te 
slim af bent.

Knolvoet is een ziekte 
waarbij de wortels dik 
worden. Bekijk het fi lmpje  
en begrijp hoe je knolvoet 
voorkomt. www.rauwdouwers.nl/knolvoet

Compost

Geef veel water. Dan wordt je broccoli 
lekker sappig. Een broccoli die te weinig 
water heeft gehad, wordt houterig en 
krijgt holle stelen.

De tuingrond waarin je broccoli groeit, heb 
je voor het zaaien al compost gegeven. 
Tijdens het groeien mag je best nog 3 keer 
compost bijgeven. Eén keer in de maand 
dus ongeveer.

Maak je eigen koolkraag!

Wanneer? Eind april 

koolkraag maken

De larven van de koolvlieg vinden de wortels van de 
plant erg lekker. De koolvlieg legt zijn eitjes rondom 
de stengel. Als de larven uitkomen, kruipen ze recht 
naar beneden en eten de wortel op. Je wilt natuurlijk 
niet dat de wortels worden opgegeten, anders krijg je 

Maak je eigen koolkraag!

Dan legt de koolvlieg 
zijn eitjes in de grond.

Maak je eigen koolkraag!

plant erg lekker. De koolvlieg legt zijn eitjes rondom 
de stengel. Als de larven uitkomen, kruipen ze recht 
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Hoe moet je broccoli verzorgen ?

lekker sappig. Een broccoli die te weinig 

verzorgen 
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Kijk goed naar je broccoliplant om hem 
op het juiste moment te oogsten. Wacht 
niet te lang als de grote kop eraan zit: als 
de bloempjes opengaan en hij geel wordt, 
ben je te laat. Dan smaakt hij bitter.

pluk de vruchten van je werk!

Wist je dat de 
broccoli kop 
eigenlijk een bos 
dichte bloemen is?

quizz
Broccoli barst van de vitamine A.

Kijk voor de antwoorden op rauwdouwers.nl/broccoli/puzzel

Hoe lang duurt het 
voordat een broccoli 
volgroeid is?

De producer van de 
James Bond fi lm
‘Dr No’ heette:

In broccoli zit veel calcium. 
Dat is goed voor:

De grootste vijand van de 
broccoli is de:

Wacht niet te lang met plukken!

waar

2 maandena.

a.

a.

a.

b.

b.

b.

b.

c.

c.

c.

c.

Sean Connery

een mooie huid

egel

3 maanden

Ian Fleming

als je veel moet plassen

koolvlieg

4 maanden

Albert Broccoli

sterke botten en tanden

pissebed

niet waar

1

2

4

3

5
Leuk om te weten: broccoli 
helpt nierstenen op te lossen.
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ben je te laat. Dan smaakt hij bitter.

Eet 1 beker
fi jngehakte

 rauwe broccoli,
en je hebt 
genoeg 

vitamine C
voor een hele 

dag!

Alleen voorAlleen voor

Pluk (snijd) de middelste stronk 
eerst. Aan de zijkant komen er dan 
nog nieuwe stronken, die je een 
paar weken later kunt afsnijden 
voor een tweede oogst.

Vers is de broccoli het lekkerst. Als je de broccoli niet 
meteen eet, kun je hem 3 dagen in de koelkast bewaren. 
In plastic folie, dan droogt hij niet uit. Of kook hem (zie 
kader op pagina 14) en vries de roosjes daarna meteen 
in. Zo kun je hem wel een jaar bewaren.

Slim:

Meteen eten of bewaren?

eigenlijk een bos 
dichte bloemen is?

middelste stronk
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Kneed het deeg tot het een stevige bal wordt en druk het 
in een ingevette lage taartvorm van 30 cm tot de bodem 
en de rand bedekt zijn. Je kunt het deeg eventueel dunner
uitrollen met een schoon jampotje.

Schep voor de vulling de broccoli en 
de makreel op de bodem van de ta-
artvorm. Schenk er een mengsel van 
4 losgeklopte eieren, geitenkaas, dille 
en de gefruite ui overheen. Strooi dan 
de pijnboompitten erover.

Schuif de vorm onder het midden in 
een warme oven van 200 °C. Bak de taart in ongeveer 

een half uur mooi goudbruin 
en gaar. Laat de taart uit 
de oven nog een minuut of 
vijf rusten voordat je hem 
aansnijdt.

Oogst applaus als je je 
broccolitaart voorschotelt!

Pluk de stronk lekker lang af en 
strooi wat zout op de geschilde 
stengel. Rauw opeten!

proef!
Ongewone broccolitaart

Zo maak je broccolitaart:
Snijd van een struik broccoli de roosjes af. Schil de 
stronk en snijd hem in blokjes. Kook de stronk en de 
roosjes in ruim kokend water in drie minuten zoals in 
het kader staat uitgelegd.

Alleen voor        :

Pluk de stronk lekker lang af en 

Alleen voor        :

De vulling
• 500 gr broccoli
• 200 gr gerookte makreel
• scheutje olijfolie
• 1 gesnipperde ui
• 4 losgeklopte eieren
• 100 gr geraspte geitenkaas
• bosje fi jngehakte dille
• klein handje pijnboompitten

Voor het deeg*
• 250 gram havermout
• 1 eetlepel kurkuma
• 2 theelepels gemalen komijn
• beetje zout en peper
• 2 eieren
• 8 eetlepels olijfolie

Broccoli koken
Kook broccoli 3 minuten in 

kokend water (eerst water 

koken, dan broccoli erin). Hij 

verandert dan van donker-

groen naar bijna lichtgevend 

groen! Spoel hem na het 

koken af onder koud water, 

dan houdt hij die kleur.
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* Extra makkelijk:
gebruik bladerdeeg!

1.

2.

3.

5.

4.

6.

Fruit een gesnipperde 
grote ui zachtjes gaar in 
een scheutje olijfolie.

Maak het deeg. Meng 
hiervoor de havermout, 
kurkuma, komijn, zout en 
peper door elkaar. Breek 
er de 2 eieren boven, voeg 
de olijfolie toe en roer alles 
door elkaar. 

Voor het deeg*
250 gram havermout



Laat je moestuin groeien met:

Iedere maand een ander startpakket!

www.rauwdouwers.nl

Baldadige Doperwt

Onstuimige Bosaardbei

Bovenaardse Koolrabi

Grandiose Pompoen

Ritmische Biet

Kogelronde Wortels

IJzersterke Spinazie

Slagvaardige Veldsla

en meer!


