Lang leve de oogst ...

Dinsdag 30 augustus 2016

Identiteitskaart :
- gerenoveerde woning : lage energie, afwerking met natuurlijke
materialen, passieve zonne-energie, tegelkachel, zonnecellen en
zonneboiler
-

sier-, speel-,moes-, geniet- en adoptietuin
2000 m²
veel hagen, verborgen plekjes en zithoekjes
3 serres : serre Guido (gevelserre)
Serre Maurice (grootste serre)
Serre notariaat
- uitgebreid assortiment fruitbomen : laagstam, hoogstam, leifruit
- uitgebreid assortiment kleinfruit : aalbes, jostabes, braam,
framboos, bosbes, aarbei, mispel, kiwibes, pitloze druif
- ruime moestuin met 'vergeten' groenten en andere
aardappelrassen

4

Publicaties Velt :

Velt = vereniging voor ecologisch leven en tuinieren
gezond leven op het ritme van de seizoenen
met respect voor de natuur'
Tijdschrift 'Seizoenen' (6 x per jaar)
Lid worden : € 30

Bewaren versus voedingswaarde

Bewaren?

* steriliseren en pasteuriseren
==> dalende voedingswaarde (kooktijd + t)
* inmaken (zoet, zuur, alcochol, zout)
* hoeveelheid vitamine B en C dalen
* fermentatie (melkzuurgisting)
==> verhogen voedingswaarde
==> vitamine C blijft; aanmaken vitamine B

Oogsten ?
* Groenten : oogsten als ze helemaal rijp zijn
(of wanneer je ze nodig hebt!)
(behalve : vriesweer)
* Fruit : het lekkerst als het helemaal rijp
BEWAREN : oogsten voor volle rijpheid

* Tomaten bewaren : rijpen niet in de koelkast
(groene kleur ==> bewaar op kamertemperatuur.
* rijpingsproces van de tomaten versnellen
– steek je de tomaten het best in een bruine
zak of een gesloten doos (ethyleen gas
gevangen te houden)
– Leg een rijpe appel of banaan erbij!

Wat kun je doen met onrijpe tomaten om ze
toch rijp te krijgen?
A. samen met bananen leggen
B. in de ijskast bewaren
C. ze in een papieren zak of
gesloten doos bewaren

Bewaren?

5 vijanden van vers voedsel?
* enzymen
* bacteriën
* gisten

* enzymen :
– verteren van voedsel in ons lichaam
– verkleuren van fruit (bruin worden)
– omzetten van suikers in fruit
==> heel snelle werking : stoppen (hitte)
stilleggen (vriezen)

* schimmels
* licht

* bacteriën :
– hoofdoorzaak van voedselvergiftiging
– besmetting : aarde, handen, gebruiksvoorwerpen, ...

Welke temperatuur is het meest geschikt
om bacteriën te kweken?
A. tussen 2 en 5°C
B. > 65°C
C. Tussen 5 en 65°C
D. Een zeer droge omgeving

* gisten :

– microscopisch klein
– niet gevaarlijk
– fermenteren van suiker : cider, bier, wijn
– doden met hitte, vertragen met koelen
(remrijstkast)

* micro-organismen : snel vermeerderen
* NIET :
– bij zeer lage temperaturen (< 0°C)
– bij zeer hoge temperaturen (> 65°Celsius)
– in een zeer droge omgeving
– in een alcoholisch midden
– in een zuur midden (pH lager dan 4,2)
– in een zout midden (meer dan 15% zout)
– in een zoet midden (meer dan 62,5% suiker)

* schimmels :
– sporen in de lucht : aantasten onbedekt
voedsel (wortelen & zand)
– allerlei verschijningsvormen
– luchtvochtigheid belangrijk : ventileren
– afdekken van groenten met zand/aarde

Waarom mogen we een rijpe banaan niet samen
met ander fruit in de schaal bewaren?

* licht :
– chemische reacties : geur- en smaakverlies
– donkere inmaakpotten
– donkere bewaarplaats

A. Omdat anders al het fruit naar
banaan gaat smaken
B. Omdat het andere fruit sneller rot
zal worden
C. Omdat het andere fruit zal krimpen
doordat de banaan het vocht
onttrekt uit het andere fruit

* bananen produceren ethyleen
* kiwi's, avocado's, mango's ==> gevoelig
* geen rijpend fruit bij gevoelige vruchten

Als je appelen en peren wilt bewaren, wanneer
moet je deze dan oogsten?
A. Als ze helemaal rijp zijn

* bewaren bij lagere
temperatuur
* lager zuurstofniveau
* koelcel = gevaarlijk!

B. Voor hun rijpheid
C. Het kan allebei

Noem enkele manieren om groenten en fruit te
bewaren.

Bewaartechnieken

* inzuren in azijn
* bewaren in olie
* steriliseren
* inzouten (pekelen)
* verwerken tot jam
* invriezen
* drogen,
* pasteuriseren
* gelei
* alcochol
(technieken waarbij het voedsel verwerkt wordt
en die ook veel energie vragen)

Wat is de meest ecologische techniek om
groenten en fruit te bewaren?
A. invriezen
B. steriliseren
C. inkuilen
D. confituur van maken
Wat zou de minst ecologische techniek
zijn?

* (ter plaatse) bewaren (op het veld)
* in een koele berging
* het inkuilen
==> de meest ecologische technieken
(de vruchten in levende toestand bewaren, een
minimale bewerking)

Welke groenten en/of fruit horen niet
thuis in de koelkast?
A. tomaten
B. komkommers
C. peren
D. wortels
E. appelsienen

* ideale opslagtemperatuur : verschil per soort.
* Algemeen : groenten en fruit bewaard moet
worden in een koele ruimte
(kelder, groentela van de koelkast, garage)
* Groenten en fruit (gematigd klimaat)
==> op of rond het vriespunt bewaren.
(Appels + atmosfeer)

* Groenten en fruit (warmere streken)
==> lage temperaturen slechte invloed.
* Groenten en fruit (sub)tropische gebieden)
==> best op temperatuur van 10°C bewaren (of
op kamertemperatuur)

Snel of traag invriezen van bereide
voedingsmiddelen. Wat is de beste manier?

Invriezen

A. snel invriezen, zo niet is er kans dat de overige
gezinsleden de restje(s) opeten
B. traag invriezen zorgt ervoor het aroma beter behouden
blijft doordat de verschillende smaken beter kunnen
inwerken op elkaar.
C. snel invriezen betekent een beter behoud van
voedingswaarde
D. snel invriezen zorgt ervoor dat de textuur van
voedingsmiddelen behouden blijft
E. snel invriezen zorgt ervoor dat er
temperatuurschommeling in de vriezer (of koelkast)
ontstaat.

* Hoe sneller de inwendige temperatuur van het
product daalt ==> voedingswaarde blijft

* vriesdrogen :

* invriezen langzaam : vrij dikke kristallen in de
weefsels van vruchten en groenten die de cellen
doen barsten. (ontdooiing : aroma's, vitamines en
mineralen gaan verloren)

– prima methode om te bewaren
– gesofisticeerde installatie (– °57)
– niet verhit ==> smaak blijft, frisse kleur ook

* snel invriezen : kleine ijskristallen, weinig
beschadiging

Drogen

Wat is de beste manier om kruiden te
drogen?
A. buiten drogen op gaas of een plaat
B. buiten drogen, aan een touw
geregen
C. buiten hangend drogen
D. drogen in de oven
E. drogen in de microgolfoven

* Vruchten en groenten : kleine stukken of
dunne plakjes gesneden en naast elkaar gelegd
op een plaat of gaas.
* Kleine stukjes fruit of kleine, hele vruchten,
paddenstoelen en bonen lenen zich toe om
buiten aan een touw geregen te drogen. Rijg de
producten stuk voor stuk aan een dun touw of
garen met behulp van een stevige naald.

* Chilipepers, tijm, rozemarijn en marjolein :
- gewoon drogen aan de lucht
- in bosjes bijeen binden
- ophangen op een droge plaats met een goede
Luchtcirculatie (onder een afdak)

* Drogen in de zon?
– door de hoge temperaturen en het vele zichtbare
en ultraviolette licht drogen kruiden te snel uit en
wordt de smaak meestal aangetast en afgevoerd.
– de kruiden beter gedurende een paar dagen in
bosjes drogen aan de lucht in de schaduw.

* gedroogde vruchten?
– appels, rozijnen, abrikozen : gezwaveld
(kleur bewaren+houdbaarheid bevorderen)
– = verdacht conserveermiddel
– 'gassen' : insectendodend middel
– alternatief : diepvriezen (doden van
ziektekiemen en insecteneitjes)

Inmaken

Hoe herken je een slecht geworden,
ingemaakt product?
A. wanneer het (schroef)deksel

* pot en schroefdeksel : bij het openen zeer
duidelijk weerstand voelen (geluid van de
aanzuigende lucht in de gedeeltelijk vacuüm pot)
* deksel los? iets fout gelopen tijdens het
inmaakproces en kan de inhoud slecht geworden

moeilijk te openen is
B. wanneer het (schroef)deksel los zit
C. wanneer het (schroef)deksel
omhoog geduwd is

* deksel omhoog geduwd?
niet alle bacteriën gedood (door bijv. te lage
temperatuur of te korte verhittingstijd)
Gistgassen duwen deksel omhoog
* de visuele check (of ruiken)

Inmaken in azijn
*
*
*
*
*
*
*

micro-organismen <==> zure omgeving
zoet-zure combinatie
gemakkelijke inmaakmethode
voorkeur : deksels in glas/plastic (roest)
natuur- of alcocholazijn : > 6%)
rauw ingelegd : na enkele weken consumeren
gekookt ingelegd : na enkele dagen opeten

Jam
* suiker stopt groei micro-organismen
* 45 – 55 % suiker
* minder suiker? Minder lang houdbaar + koelkast

* pectine : – veel : appel, citrus, kweepeer, rode bes
– minder : blauwe bes, braam, vlierbes
– weinig : aardbei, peer, tomaat,
* zuur : – veel : citrus, kruisbes, pruim, rabarber
– minder : appel, blauwe bes, braam, framboos
– weinig : aardbei, kweepeer, peer

* suiker : vruchten blijven steviger, kleur blijft stabiel
* pectine : natuurlijke stof ==> geleiachtige structuur
* zuur : zuur of zuur fruit toevoegen ==> gelstructuur

Jam maken = evenwicht tussen suiker, pectine en zuur!!!

* minder suiker?
– meer pectine gebruiken (Pec plus)
– laten inkoken om te stollen
– agaragar (zeewier) : * pas bij zure vloeistoffen
* op het einde toevoegen
– andere zoetmiddelen : diksap, ahornsiroop, honing
– of pasteuriseren : 20 minuten bij 80° (kiemvrij)

Gelei : op basis van sap van
vruchten

Pekelen

* bewaarmethode voor vlees en vis
* macrobiotiek : gepekelde groenten en fruit
– hoge zoutwaarde : goed spelen voor verwerken
(voedingswaarde daalt)
* niet hetzelfde als zout toevoegen
* pekelen : 1 kg zout voor 3 kg groenten

Steriliseren

* verdwenen door komst van de diepvriezer

Wecken of inmaken

Steriliseren

- thermisch conserveren
– langer conserveren dan bij invriezen
– meer tijd en moeite
– geen toevoeging zout, suiker of
zuur

Pasteuriseren

- hoge temperatuur en lange tijd

- lagere temperatuur en korte tijd

–
–
–
–

–
–
–
–

100 °, 1 à 2 uur
veel verlies aan voedingswaarde, kleur, …
niet aanbevolen
Weckketel, snelkookpan, oven

enkel zure groenten : rababer, aardbei, bijna alle fruit
koel en donker bewaren
meer aanbevolen
tomaat (twijfelgeval)

rode bieten
zoet & zuur

Appelsap van
eigen appels

Contact : Koen Heughebaert
info@groenehemel.be
www.groenehemel.be
0495/802635
Pastoor Costenoblestraat 21
8650 Jonkershove (Houthulst)

