
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Courgette Seizoensgroente - België 
 

  
  
  
  

 

 
 

 

 

 

  

 

Waar? 

Ik word door verschillende Belgische boeren geteeld. In België groei ik zowel in de 

buitenlucht als in serres (vooral wanneer het wat kouder wordt). 

 

Periode? 

De hele zomer lang vlieg ik jullie om de oren. Tot in het najaar kan je mij vinden in de 

supermarkt. Vanaf dan moet je weer een aantal maanden geduld hebben vooraleer je weer 

van die lekkere Belgische groentjes kan smullen.  
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Hoe groeien? 

Mijn wortels groeien het liefst in een volle, vruchtbare grond. Mijn grote bladeren en 

snelgroeiende vrucht hebben altijd honger en dorst. Vergeet dus niet om mij veel mest en 

voldoende water te geven. Ik heb een gedrongen groeiwijze.  

Hoi, ik ben Corry de courgette. Ik lijk een 

beetje op een komkommer, wij zijn dan ook 

familie van elkaar. Vanbinnen ben ik 

lichtgroen maar mijn gave schil kan een 

donkergroene of een gele kleur hebben. Ik 

ben een langwerpige vrucht met een frisse, 

zachte smaak. Wanneer ik veel gegeten 

heb, kan ik ook rond van vorm zijn. In 

combinatie met andere groentjes ben ik op 

mijn best! 



 

 
 

Mijn bladeren zitten gezellig dicht bij elkaar op een korte hoofdstengel.  

Aan mijn vrucht groeit een mooie bloem die eveneens eetbaar is.  

 

Bewaren? 

Je bewaart mij het best op een koele plaats of in de koelkast. Op deze manier blijf ik zeker 

een week goed. 

 

Courgette als zomerpompoenen 

Ik word ook wel eens zomerpompoen genoemd. Weinig mensen weten dat ik eigenlijk jong 

en onrijp geoogst word. Wanneer je mij zou laten groeien, kan ik zo groot worden als een 

pompoen.  

  



 

 
 

Witloof Seizoensgroente - België 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

Ik word in België gekweekt en ik groei in volle grond. Wanneer ik rijp ben, wordt mijn blad 

afgesneden waarna ik op een donkere plaats opnieuw in de grond word geplant. 

 

Periode? 

Ik ben een echte wintergroente. Mensen eten mij het allerliefst wanneer het buiten lekker 

koud is.  
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Hoe groeien? 

Witloof zaai je het best in een ondiep geultje. Je moet mij goed bemesten om de winter door 

te komen. Wanneer je witloof zaait, groeit er een heuse plant uit de grond. Deze plant 

bestaat uit een wortel met een bussel bladeren. Die bladeren worden voor het inkuilen 

afgesneden. De wortels worden geoogst en terug op een donkere plek geplant.  

Wat er daarna weer bovenop groeit, ben ik,  smakelijk witloof. 

Dag allemaal, mijn naam is 

Wilfred het witloof. Ik ben een 

taaie, stevig smakende 

knolgroente. Ik heb een lang, 

dik, wit lichaam met een dek 

van bladeren op mijn hoofd. 

Sommige kindjes lusten mij 

niet zo graag omdat ik nogal 

bitter smaak. Nochtans heb ik 

een erg zacht karakter.  

 



 

 
 

 

Bewaren? 

Je kan mij lange tijd bewaren in de koelkast. Om te controleren of ik nog vers ben, bestaat er 

een leuk trucje. Neem twee stronkjes, wrijf ze tegen elkaar en wanneer ze een zingend-

piepgeluid maken, zijn ze vers.  

 

Extra: 

Maar weinig mensen weten dat ik eigenlijk groenloof ben. Doordat ik in het donker wordt 

gekweekt, blijf ik wit.  

  



 

 
 

Bloemkool Seizoensgroente - België 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

Bloemkolen worden geteeld in België. Je kan mij kweken onder glas of in de volle grond.  

Belgische bloemkolen zijn het allerlekkerst. Het verschil tussen inlandse en buitenlandse 

bloemkolen is de smaak en de kleur. Een Franse bloemkool is al een week onderweg eer ze 

hier arriveert, dit merk je dan ook aan de geur en de bruine kleur. 

 

Periode? 

Hoewel men zou denken dat bloemkool een wintergroente is zoals de andere koolsoorten, 

klopt dit niet. Ik ben namelijk een zomergroente. De eerste bloemkolen uit volle grond liggen 

begin mei in de winkel. Bloemkolen die onder glas geteeld worden, zijn al iets vroeger klaar 

voor verkoop. Het seizoen van de witte bloemkool loopt van de lente tot de late herfst. 

Tijdens de lente ben ik op mijn best. In de zomer ben ik iets minder van smaak, dit komt door 

de hoge temperaturen. 
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Ik ben Billy de bloemkool. Ik heb een dikke witte buik en ik draag een 

jasje van groene bladeren. Ik kom voor in drie verschillende kleuren: wit, 

paars en groen. Hoe kleiner ik ben, hoe lekkerder ik smaak. Wat veel 

mensen niet weten, is dat je zowel mijn lichaam als mijn blaadjes kan 

opeten. 



 

 
 

 

Hoe groeien? 

Ik ben nogal wispelturig. De bloemkooloogst is onvoorspelbaar en sterk afhankelijk van de 

temperatuur. Om te groeien heb ik licht nodig. Rechtstreek zonlicht is echter schadelijk. Het 

zorgt ervoor dat de bloemkolen bruin worden. Vaak groeien de grote groene bladeren over 

de bloemkool, waardoor de groente zichzelf beschermt en afdekt. Meststoffen en water zijn 

nodig om ons groeiproces te optimaliseren.  

 

Bewaren? 

Je kan mij enkele dagen in de koelkast bewaren.  

  



 

 
 

Ik ben Willy de wortel. Wanneer ik geplukt 

word, zit ik in nog gezellig in de grond. Ik 

heb een helderoranje kleur, zowel vanbinnen 

als vanbuiten. Ik bevat vitamine A, wat heel 

gezond is voor jou! 

Wortelen Seizoensgroente – België 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

Ik ben één van de meest geconsumeerde groenten in België. Het zal je dan ook niet verbazen 

dat ik in ons landje word gekweekt.   

 

Periode? 

Ik ben één van de enige groentes die je bijna een heel jaar kan zaaien. Alleen tijdens de 

winterperiode kan het wat moeilijker zijn, hoewel je met wat bescherming ook tijdens koude 

maanden wortels kan laten groeien.  
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Hoe groeien? 

De meeste wortelsoorten worden geoogst na drie maanden, het kan iets langer duren in de 

koudere maanden. Wortels kunnen erg verschillen in grootte en gewicht. De vorm van de 

wortels is afhankelijk van de soort en de plaats waar ze gezaaid zijn. Wortelen hebben 

weinig bemesting nodig. Overbemesting kan ervoor zorgen dat de bladeren sterk uitgroeien 

en dat de wortel zelf klein blijft.  Wortels groeien in een bewerkte en vruchtbare grond.  

 

Bewaren? 

Bewaar mij in de koelkast of op een koele plek. Wortelen met loof kunnen zo een vijftal 

dagen bewaard worden. Wortelen zonder loof kan je veel langer bewaren.  

Tip: Schraap de worteltjes in plaats van ze te schillen. De meeste vitamientjes bevinden zich 

immers vlak onder de schil!  

 

Carotine – Caroteen  

Carotine of caroteen is het geheim van mijn mooi oranje kleurtje. Wortels die langer in de 

grond hebben gestaan, bevatten meer carotine. Ze zijn dan ook donkerder gekleurd. 

Carotine wordt in ons lichaam omgezet tot vitamine A.  

  



 

 
 

Appel – Jonagold Seizoensfruit – België 
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Waar? 

Ik word vooral geteeld in de streek van Haspengouw, in ons eigen landje België, de grootste 

Europese producent van jonagold-appels. Ik word er verzorgd door de vele familiale 

fruittelers. Mijn mooie rode kleur krijg ik wanneer het overdag zonnig is en 's nachts koud. 

In Haspengouw en Hageland vind je uitgestrekte boomgaarden met heel wat soorten fruit: 

appels, peren, aardbeien ... Ook hier en daar in het Waasland en in het Pajottenland vind je 

me terug.    

 

Periode? 

Vanaf oktober tot en met juli liggen de appels in de winkel. Inderdaad! Bijna het hele jaar 

door. Van oorsprong groei ik in de herfst, maar door mij te bewaren in koelruimtes kan je mij 

het hele jaar door consumeren. 

Oogstmoment 
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Ik ben Jona, een stevige, sappige 

appel. Vanbinnen zie ik lichtgeel, 

maar mijn schil heeft een gezonde 

blos en kleurt groen en rood. Ze 

noemen me soms een   'bi-color'-appel 

omdat ik twee kleuren heb. Bijt 

smakelijk in mijn ronde wangen. Je 

zult het moeten toegeven: ik ben 

ontzettend lekker en heerlijk zoet. 

 



 

 
 

Hoe groeien? 

Ik groei samen met mijn tientallen broertjes en zusjes aan een mooie en grote boom die 

meestal in een boomgaard staat. Wanneer ik rijp ben, kan je me plukken of val ik in het 

zachte gras. 

 

Bewaren? 

Bewaar me het best op een koele plek, zoals in het fruitvak van je koelkast of de kelder. Daar 

blijf ik zeker een tijdje zoet. 

 

Heerlijk appelsap 

Omdat ze heel sappig zijn, worden Jonagold appels vaak gebruikt om appelsap van te maken. 

Dan worden de vruchten eerst goed gewassen. Pas daarna wordt het sap eruit geperst. Wist 

je dat je van 100 kg appelen ongeveer 50 liter appelsap kan maken? Helemaal op het einde 

wordt het sap op een speciale manier helder gemaakt zodat er geen kleine appelstukjes 

meer in zwemmen. 

 

Als snack of dessert 

Je kan me eten uit het vuistje, als tussendoortje of in een fruitsalade. Je kan je mama of papa 

ook vragen de appel te schillen. Bewaar stukjes appel in een potje in je schooltas tot de 

speeltijd. 

Een jonagold-appel is een heel gezonde snack voor net na schooltijd. 

Mijn vruchtvlees leent zich ook uitstekend voor verse appelmoes of een fruitig dessert. 

Smakelijk! 

  



 

 
 

Peer – Durondeau Seizoensfruit – België 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

Ik word gekweekt in België, in de buurt van Sint-Truiden en het Hageland.  

De durondeau-peer werd ontwikkeld door de Waalse kweker Charles Louis Durondeau, uit 

Tongres-Notre-Dame in Henegouwen. 

 

Periode? 

Ik lig in de winkel van september tot november. 
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In september ben ik enkel bruikbaar in de keuken. Vanaf oktober ben ik een uitstekende 

handpeer, die je zo uit het vuistje kan eten. 

 

Hoe groeien? 

Ik groei met mijn hele familie aan een mooie grote boom. 

 

  

Ik ben Dennis Durondeau. Wanneer ik 

geplukt word, heb ik een ruwe, 

donkergroene schil met bruinrode blos. 

Tijdens het rijpen wordt mijn schilletje 

wat meer goudkleurig. Mijn vruchtvlees 

is wit en heeft een frisse, zoetzure 

smaak. O ja, ik ben trouwens een peer. 



 

 
 

Bewaren? 

Bewaar me altijd in de koelkast. Om te voelen of ik voldoende rijp ben, voel je het best net 

onder mijn steeltje. Daar moet ik al wat zachter zijn. Als je mij te lang bewaart, word ik 

minder sappig. Eet me daarom snel op nadat je me gekocht hebt.  

 

Weetjes 

Enkele spreekwoorden om te onthouden: 

 ‘Iemand een peer stoven’ = iemand beetnemen  

 ‘Als de peer rijp is, valt hij’ = alles gebeurt op zijn tijd  

 ‘Met de gebakken peren blijven zitten’ = voor iets moeten opdraaien  

 ‘Prut met peren’ = onzin 

 ‘Het in zijn peer hebben’ = fier, trots zijn 

Bedenk ook zelf eens een fruit-spreekwoord! 

Ik ben heerlijk in slaatjes. Je kan me stoven of laten gaar worden in water dat net niet kookt. 

Ik ben lekker in combinatie met vis, vlees en konijn. Ik pas ook perfect bij een kaasschotel. 

 

  



 

 
 

Hoi! Ik ben Tom, een sappige minitomaat. Ja 

ja, je leest het goed! Ik hoor wel degelijk thuis 

in de fruitfamilie ... ook al beweert men soms 

iets anders. Ik ben klein, maar dapper! Mijn 

vruchtvlees is lekker stevig en ik heb een volle 

smaak. Je herkent me aan mijn glanzende 

dieprode sensuele kleur. Proef maar: je zal 

versteld staan hoe lekker ik ben, heerlijk bij 

een boterham ’s middags. 

 

Trostomaatjes Seizoensfruit – België 
 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

Ik word in België geteeld in een serre, want daar is het lekker warm. Nadat ik geplukt ben, lig 

ik binnen de kortste keren in de winkel. Zo ben ik altijd heel vers. Ik ben niet zomaar een 

tomaat: ik ben een LycoPlus-tomaat. Dat betekent dat ik veel stoffen bevat (onder andere 

lycopeen) die goed zijn voor je lichaam. Ik ben dus lekker én heel gezond! Bovendien word ik 

geteeld op een milieubewuste wijze volgens strenge Flandria- lastenboeken. 

 

Periode? 

Tomaten groeien normaal enkel in de zomer, ze hebben het immers graag warm met veel 

zon. De tomaten uit de winkel komen echter vrijwel allemaal uit serres. Daarom liggen er 

van januari tot en met december LycoPlus-tomaatjes in de winkel.  
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Hoe groeien? 

Als je mij opeet, eet je eigenlijk de vrucht op van een tomatenplant. Wanneer je de vrucht 

doorsnijdt, zie je alle zaadjes zitten. Wanneer die zaadjes in de grond terecht komen, groeit 

er een nieuwe tomatenplant. Na een tijdje komen er bloemen aan de plant. Vanuit het 

vruchtbeginsel vormt zich uiteindelijk de tomaat. Onrijpe tomaten zijn hard en groen van 

kleur. Na een tijdje worden ze rood en kunnen ze gegeten worden.  

 

Bewaren? 

Bewaar mij in de fruitschaal of op een koele plek. Zo blijf ik zeker een week goed. Rijpe 

tomaten herken je aan hun rode kleur. Zijn de tomaten nog een beetje groen, laat ze dan 

nog even liggen in het groenterek! 

 

Tomaat op maat! 

Wanneer we het woord 'tomaat' horen, denken we nu spontaan aan een rode, ronde vrucht. 

Maar dat is niet altijd zo geweest ... Tomaten werden oorspronkelijk geteeld door de Inca's 

in het Andesgebergte en toen hadden ze een gele, veel kleinere vorm. De Spaanse 

ontdekkingsreizigers brachten deze vrucht mee naar het Europese continent en ze spraken 

van 'goudappels'. Vandaar ook de Italiaanse benaming 'pomodori'. In het Frans werd dat 

'Pomme d'amour' en in het Duits 'Liebesapfel'. Ook vandaag kennen we verschillende 

soorten tomaten: er zijn langwerpige tomaten (pomodori of roma-tomaten), kerstomaten 

(kleine tomaatjes geschikt als aperitiefhapje), trostomaatjes (die in een trosje verkocht 

worden), ronde (gewone) tomaten en grote tomaten (ideaal om op te vullen met gehakt, 

garnaaltjes ...) Tomaten 'op maat' voor elk gerecht!  

Je kan me uit het vuistje eten als tussendoortje. Spoel me even af onder de kraan, en 

smullen maar! 

Je komt me ook tegen op een aperitiefschotel, in slaatjes of op een brochette. 

Mijn sappige smaak komt goed tot zijn recht in een groenteslaatje. 

  



 

 
 

Artisjok Seizoensgroente en –fruit – Europa 

 

 

Waar? 

Ik word geïmporteerd uit het Middellandse Zeegebied. Vooral in Frankrijk (Bretagne) vind je 

mij in grote aantallen terug. Om te groeien heb ik dus een zacht klimaat nodig.  

 

Periode? 

Het artisjokkenseizoen loopt van augustus tot september. 
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Hoe groeien? 

De artisjok bestaat uit een grote bloem met puntige blaadjes. De schutbladeren van deze 

bloem worden opgegeten.  

 

  

Hé daar, ik ben Arthur de artisjok. 

Ik ben de bloem aan een distelplant. 

Pas op dat je je niet prikt! Ik heb een 

mooie groene kleur en ik besta uit 

kleine schubben. Vooral mijn hartje 

wordt als een lekkernij beschouwd 

door vele mensen.  



 

 
 

Bewaren? 

Je bewaart mij in de koelkast, in een vochtige doek gewikkeld. Zo voorkom je dat ik uitdroog. 

Je kan mij zo maximum een week bewaren. Wacht dus niet te lang voor je mij opeet.  

 

Geneeskracht en afslanken 

Artisjokken hebben een geneeskrachtige werking omdat ze een goed effect hebben op het 

bloed. Ook tijdens afslankkuren wordt de artisjok gebruikt.  

  



 

 
 

Olijven Seizoensfruit – Middelandse Zeegebied 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

Ik word geteeld rond het Middellandse Zeegebied. Ik groei op plaatsen waar geen enkele 

andere boom overleeft. 

 

Periode? 

Ik word geoogst in het najaar. Vanaf november begint men mijn soortgenootjes en mezelf te 

plukken van de olijfboom.  
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Hoe groeien? 

Ik groei samen met andere olijfjes aan een olijfboom die wel tien meter hoog kan worden. 

Wanneer ik geplukt word, leggen ze mij eerst een aantal maanden in een zoutwaterbadje. 

Dit badje zorgt ervoor dat mijn bittere smaak een heel stuk vermindert. Olijfbomen zijn 

echte overlevers. Ze groeien op plaatsen waar geen enkele andere boom kan groeien. 

Bovendien hebben ze maar weinig water nodig. Olijven verschillen van kleur naargelang de 

rijpheid. Of olijven groen of zwart zijn, heeft dus te maken met het moment waarop ze 

geplukt zijn. Hoe rijper de olijven zijn, hoe meer olie ze bevatten  

en hoe donkerder ze van kleur zijn.  

Jo, ik ben Ollie de olijf. Ik ben klein 

maar fijn, ovaal en pittig van 

smaak. Ik ben groen maar mijn 

zusjes zijn zwart. Van mijn vrucht 

mag je lekker smullen maar pas op 

voor het pitje in mijn buik.  

 



 

 
 

 

Bewaren? 

Ik word het best bewaard in een vloeistof, zoals zout water met een laagje olijfolie. Dit zorgt 

ervoor dat de olijven minder snel aangetast worden door bacteriën. Verse olijven kan je nog 

zeker tien dagen bewaren in de koelkast. 

 

Geneeskracht 

Deze boomvrucht is heel gezond. Olijven helpen te beschermen tegen hart- en vaatziekten.  

 

Olijfolie 

Van olijven maakt men olijfolie. Deze olie wordt gebruikt als voedings- en geneesmiddel. 

 

 

  



 

 
 

Druiven Seizoensfruit – Europa (Italië) 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

Je vindt me in de hiel van het zonnige Italië, onder en boven de stad Bari. Ik heb een fijne, 

typische muskaatsmaak in de maanden augustus tot november. Ik word onder de naam 

'Italia' verkocht. 

 

Periode? 

De beste periode om druiven met pit te kopen, loopt van augustus tot eind november. Dan 

komen de druiven vooral uit Italië. Al kun je bijna het hele jaar door druiven kopen, in deze 

periode zijn ze het lekkerst. 
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Hoe groeien? 

Hoe groeit de druif? Druiven telen is niet zo moeilijk, maar het is wel een intensieve 

bezigheid. De vruchten moeten mooi en sappig zijn en vooral een zoete smaak hebben. In 

Vlaanderen worden druiven gekweekt in serres. In het hart van de druivenstreek liggen 

dorpjes als Hoeilaart en Overijse, waar in augustus grote druivenfeesten plaatsvinden. Elk 

jaar wordt er zelfs een nieuwe druivenkoningin verkozen! Aangezien druiven veel zon nodig 

hebben om te groeien, worden ze vooral gekweekt in mediterrane gebieden,  

waar men er ook wijn van maakt. Wijngaarden liggen vaak langs een rivier of op een helling.  

Ik ben Danny druif, rond of 

ovaal, zoet en sappig. Ik ben 

geel of groen, maar heb ook 

blauwe broertjes. Van mijn 

vrucht mag je alles opeten, 

ook de pel én de pitjes. 

 



 

 
 

 

De druiven groeien er aan wijnranken (takjes) van een wijnstok. Deze wijnranken worden af 

en toe gesnoeid. De (jonge) druiventrossen worden grondig gecontroleerd. Er mogen niet te 

veel druiven aan hangen en de overtollige vruchtjes worden weggeknipt. Zo blijven alleen 

mooie, gelijke vruchten over.  

 

Bewaren? 

Je bewaart me best in het fruitvak van de koelkast. Zo bewaar ik meerdere dagen. Voor je 

me gaat opeten, moet je me wel even afspoelen onder koud water. Doe dit niet te lang op 

voorhand. Wist je dat rozijnen gedroogde druiven zijn? Omdat het meeste vocht uit de 

druiven is verdwenen, zijn rozijnen zoeter dan druiven. 

 

Een hele dag door lekker 

Verse druiven zijn heerlijk sappig en zoet en kan je de hele dag door eten.  

- 's Morgens in een kommetje ontbijtgranen.  

- 's Middags in een lekker slaatje, samen met wat kaas of in allerlei sausen bij vlees, vis 

of gevogelte. 

- Voor het huiswerk als een gezonde snack (of gewoon als tussendoortje). 

- Ook voor tv kan je druifjes eten. 

 

 

  



 

 
 

Sinaasappel  Seizoensfruit – Spanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

Ik word geteeld in Spanje, aan de Middellandse Zee en in Zuid-Afrika. Je vindt er niet alleen 

veel sinaasappelen, maar ook veel toeristen. Die genieten allemaal van het goede klimaat: 

altijd zonnig, en zelfs 's winters niet al te koud. Een perfect weertje dus, ook voor de 

sinaasappel! Vanuit Spanje kom ik met de vrachtwagen naar België. 

 

Periode? 

Van november tot mei komen de sinaasappelen uit Spanje. Van juni tot oktober komen ze 

helemaal uit Zuid-Afrika! Zo kan je ze het hele jaar door eten. De sinaasappelen die uit 

Spanje komen, kan je opdelen in verschillende families: de Navelina’s, de Navels, de 

Navellates en de familie Valencia. Afhankelijk van het type, kan men mij bijna het hele jaar 

door plukken. 

jan- feb- maa- april- mei- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec 

Ik ben Simon de 

sinaasappel, vol sap en 

blozend van kleur. In 

mijn sinaasappelhuid 

zitten veel poriën. Pel 

mijn oranje schil eraf en 

ontdek mijn heerlijke 

zoetzure vruchtvlees.  

Sinaasappelen 

bevatten heel wat 

gezonde stoffen zoals 

vitamine C, 

magnesium, calcium 

en kalium.  

 



 

 
 

 

Hoe groeien? 

De sinaasappel is de vrucht van de sinaasappelboomboom. De vrucht kleurt van groen naar 

oranje. Die oranje kleur ontstaat door de koude nachten. Sinaasappels uit gebieden die niet 

zo’n koude nachten hebben, hebben dus een veel minder oranje kleur. De kleur van de schil 

heeft echter geen invloed op de smaak.  

Wist je dat de sinaasappelboom vroeger dikwijls binnen gezet werd in een soort van veranda 

om te beschermen tegen de koude ? Hier komt dan ook de naam ‘oranjerie’ van, een mooie 

naam voor een veranda.  

 

Bewaren? 

Je kan sinaasappelen zowel op de fruitschaal als in de koelkast bewaren. Ze blijven minstens 

een week goed. 

 

Appeltjes van oranje 

In sinterklaasliedjes hoor je wel eens over 'appeltjes van oranje'. Dat is een heel oude naam 

voor de sinaasappel. Volgens de legende brengt Sinterklaas sinaasappelen mee uit Spanje. 

Een schooldirecteur uit Amsterdam die in de 19de eeuw leefde, schreef veel 

sinterklaasliedjes waarin hij de 'appeltjes van oranje' noemt. Daarom zijn die nu 

onlosmakelijk aan Sinterklaas verbonden. Toch deelde Sinterklaas oorspronkelijk geen 

sinaasappelen uit, maar wel goudstukken of goudklompjes. Op oude tekeningen hadden die 

een oranje kleur waardoor mensen later dachten dat het sinaasappelen waren.  

De hele dag door lekker smullen 

Sinaasappels zijn heel erg gezond omdat ze veel vitamine A en C bevatten. Vitmaine C helpt 

ons lichaam weerstand te bieden tegen ziektes. 

- Thuis kan je sinaasappelen ook uitpersen. Een glas koel sinaasappelsap, mjammie! 

- Geniet tijdens de speeltijd van een lekker tussendoortje. 

- Sinaasappels zijn lekker in fruitsla, maar je kan er ook heerlijk hartige slaatjes mee 

maken.   



 

 
 

Sojascheut Seizoensgroente – China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

Ik ben afkomstig uit het verre China. Het zal je dan ook niet verbazen dat ik vaak gebruikt 

word in de Aziatische keuken. Tegenwoordig beland ik vanuit de Verenigde Staten en Latijns-

Amerika op jouw bord.  

 

Periode? 

Je vindt mij in Aziatische winkels en in de meeste supermarkten. De scheuten worden het 

hele jaar door ingevoerd vanuit het buitenland.  
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Goedendag, mijn naam is Sonja de Sojascheut. Ik ben een scheutje van een boon. 

Mijn goede vrienden noemen mij ook wel slanke Sonja omdat ik zo lang en smal 

ben. Ik heb een kruidachtige smaak en ik bevat veel vitaminen, ijzer en eiwitten. Je 

mag mij ook Taugé noemen.  



 

 
 

Hoe groeien? 

Ik ben het scheutje dat groeit aan een speciale boon, de mungboon. Deze boon wordt in het 

water gelegd waardoor een scheut ontkiemd. De eerste uren word ik blootgesteld aan 

zonlicht om dan de resterende uren van de dag in het donker te vertoeven. Dit wordt 

herhaald tot ik een volwaardige groente ben geworden.  

 

Bewaren? 

Je kan mij best zo vlug mogelijk opeten want ik ben slechts enkele dagen houdbaar. Let er op 

dat je mij steeds in de koelkast bewaart.  

 

 

  



 

 
 

Granny Smith Seizoensfruit – Zuid Afrika 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

Ik ben afkomstig uit Zuid-Afrika, Frankrijk en Chili. Ik ben eigenlijk een typische frisse 

zomerappel. Wanneer ik uit Zuid-Afrika kom, ben ik het sappigst. Ik kom dan uit de 

Kaapstreek in het zuiden van Af rika. Ik kom met de boot naar Antwerpen. 

 

Periode? 

De Franse Granny Smith ligt van half oktober tot april in de winkel. De Granny Smith uit Zuid- 

Afrika van juni tot half oktober. Je kan dus het hele jaar door van de granny-appel smullen.  
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Hoe groeien? 

Ik groei samen met mijn tientallen broertjes en zusjes aan een mooie en grote boom. 

Wanneer ik rijp ben, kan je me plukken of val ik in het zachte gras. 

  

Ik ben Gérard Granny Smith, een 

groene appel met stevig, krokant 

en sappig vruchtvlees. Ik heb een 

fris-zure smaak. Kortom, ik ben 

een uitstekende, verfrissende appel 

voor elke dag. En bovendien de 

enige rijpe appel die groen is. 

 



 

 
 

Bewaren? 

Je bewaart me het best op een koele plek, zoals bijvoorbeeld in de koelkast.  

Daar blijf ik heel lang zoet. 

 

Oud vrouwtje 

Wil je weten waar mijn naam vandaan komt? Wel, ik werd het eerst gekweekt in Engeland in 

de boomgaard van Maria Ana Smith. In de buurt noemde men haar ook wel 'granny' Smith. 

Granny is het Engelse woord voor oma of oud vrouwtje.  

 

Lekker smullen 

- Ik ben lekker als tussendoortje. 

- Snij me in partjes en eet me als gezonde snack. Ik ben ook lekker in schijfjes op een 

appeltaart. 

- Je kan me in stukjes snijden en gebruiken in koude slaatjes samen met bijvoorbeeld 

geraspte wortelen en blokjes kaas.  

  



 

 
 

Kiwi Seizoensfruit – Nieuw Zeeland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

In Nieuw-Zeeland is het winter als het bij ons zomer is. Het wordt er in de zomer lekker 

warm, en daar houden kiwi's erg van. Half april zijn ze al rijp. Kiwi's kunnen heel lang worden 

bewaard als ze koel blijven. Op sommige kiwi's zit een stickertje dat aangeeft dat ze 

biologisch zijn. Dat betekent dat er bij de teelt enkel biologische meststoffen worden 

gebruikt. 

 

Periode? 

Groene Nieuw-Zeelandse kiwi’s vind je in de winkel van mei tot november, gele Nieuw- 

Zeelandse kiwi’s vind je van juni tot oktober. Ze komen uit Nieuw-Zeeland met de boot naar 

de haven van Zeebrugge. Kiwi’s die buiten die periode in de winkel liggen, werden in 

Frankrijk en Italië geteeld en zijn dikwijls iets minder goed van kwalliteit. 
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Ik ben Kim, de groene kiwi, een 

vrucht uit Nieuw-Zeeland. Mijn 

schil is harig maar mijn vruchtvlees 

is sappig en lichtgroen. Ik ben rijp 

als je mij een klein beetje kan 

indrukken. Ook mijn pitjes kan je 

eten. Mijn broertje is wat lichter van 

kleur en zijn gele vruchtvlees 

smaakt nog zoeter. Hij voelt ook wat 

zachter aan dan een gewone kiwi. 

Zijn naam is ‘kiwi Gold’ 

 



 

 
 

Hoe groeien? 

Ik groei aan de takken van een kiwistruik. Ik ben heel kieskeurig, ik groei alleen bij ideale 

omstandigheden. Ik heb een zonnig klimaat nodig, een vochtige bodem en weinig wind. De 

kiwitelers moeten veel geduld hebben. De kiwiplant draagt pas na 5 jaar voldoende vruchten 

om te verkopen.   

 

Bewaren? 

Als ik nog erg hard ben, bewaar me dan bij appels of bananen. Zo word ik sneller rijp. Als je 

me langer wil bewaren, stop mij en mijn gele broertjes dan in de koelkast. Groene kiwi’s 

bewaren wel langer dan gele. 

 

Een vogel of een vrucht? 

Ik groei samen met heel veel andere kiwi's aan de andere kant van de wereld, maar ik kom 

ook voor in Italië en Zuid-Frankrijk. Vroeger heette ik Chinese Kruisbes. Weet je waarom? 

Rond 1900 kwam ik alleen in China voor. Missionarissen namen mij mee naar Nieuw-

Zeeland. En pas toen ik naar alle hoeken van de wereld werd geëxporteerd, kreeg ik een 

nieuwe naam: kiwi, net als een vogel uit Nieuw-Zeeland. Ik lijk er zelfs een beetje op! 

 

Lekker smullen 

- ’s Morgens kan je me eten als ontbijt. 

- Ik ben een fris tussendoortje. Eet me geschild of snij me doormidden en lepel het 

vruchtvlees uit.  

- Ook als versiering op dessertjes en taart ben ik heel mooi. Ik ben ook lekker bij 

yoghurt. 

  



 

 
 

Banaan Niet seizoensgebonden fruit – Wereld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

Bananen groeien alleen in warme, vochtige gebieden. Ze worden op plantages geteeld in 

Zuid- en Midden-Amerika, maar ook in Afrika en op de Canarische Eilanden. Bananen 

worden geoogst als ze nog helemaal groen zijn. Met de boot komen ze 1 keer per week naar 

Europa, onder andere naar de Antwerpse haven. Ze rijpen in België in een rijperij en de 

bananenrijper zorgt ervoor dat we elke dag verse bananen in de winkel hebben. De meeste 

bananen komen uit Latijns-Amerika, uit de landen Colombia, Ecuador en Costa Rica. 

 

Periode? 

Bananen zijn het hele jaar door verkrijgbaar omdat ze in de tropen groeien. Je hoeft ze dus 

nooit te missen!  
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Ik ben Chica, een zoete banaan uit 

Latijns-Amerika. Je kent me vast, 

want ik ben heel populair. Mijn 

vruchtvlees is zacht en lichtgeel, 

maar mijn schil kan je niet opeten. 

Mijn vorm is langwerpig en ik ben 

nogal krom ... Het woord 'banaan' 

komt uit het Arabisch en betekent 

'vinger'. 

 



 

 
 

Zo krom als een banaan 

Bananen groeien aan de bananenboom. Dat is geen echte boom, maar een plant. De meeste 

bananenbomen worden ongeveer drie meter hoog, met bladeren zo groot als surfplanken! 

Als de plant een jaar oud is, krijgt hij één grote paarse bloem. Daaruit groeit een reuzentros 

bananen waaraan wel 200 bananen hangen. Die tros weegt ongeveer 40 kg, en hangt naar 

beneden omdat hij zo zwaar is. De bananen zelf groeien omhoog, en daarom zijn ze krom. 

Nadat de bananen geoogst zijn, sterft de bananenboom af. Maar uit de wortels groeit een 

nieuwe plant, waaraan een jaar later weer bananen hangen. In Thailand groeit zelfs een 

soort bananenboom waarvan één bloem een tros van meer dan 1.000 vruchten produceert. 

Bewaren? 

Een banaan is een broze vrucht, let daarom op dat ze nergens botst.  

Fruit rijpt niet alleen uit zichzelf, maar ook door er ander (rijp) fruit bij te leggen. Dit geldt 

ook voor bananen (in de twee richtingen).   

Men zegt wel eens dat je bananen niet in de koelkast mag bewaren, maar vooral voor ‘bijna 

rijpe’ bananen mag dit wel. Het zogenaamde ‘rijpingsproces’ ligt dan quasi stil. De schil zal 

dan wel bruin worden, maar dat doet niet veel af aan de kwaliteit en smaak van de 

binnenvrucht.  

Lekker smullen 

- Een banaan levert je 's morgens veel energie. Je kan een banaan uit de vuist of op je 

boterham eten. 

- Banaan is ook lekker en geschikt voor in het fruitpapje van je kleine broertje of zusje. 

- Je kan bananen zo uit het vuistje eten. Geelgroene bananen zijn wat steviger en 

minder zoet, bruingespikkelde bananen zijn zachter en heel zoet.  

- Tijdens of na het sporten zorgt een banaan voor een snelle energietoevoer. 

- Het vruchtvlees van bananen is ook superlekker in een milkshake, yoghurt, mousse 

en in gebak. Smakelijk! 

Weetje! 

Wist je dat bananen oorspronkelijk alleen in India groeiden? Arabische handelaars hebben ze 

geëxporteerd naar alle delen van Afrika, en de Portugese zeevaarders namen ze mee naar 

Midden-Amerika.   



 

 
 

Ik ben Annabel, een sappige ananas. Ik heb een 

langwerpige vorm en boven op mijn vrucht staat 

een krans van bladeren. Mijn groengele schil is 

hard en stug en heeft vakjes die op schubben 

lijken. Deze 'vakjes' noem je 'ogen', ook al kan ik er 

natuurlijk niets mee zien. Mijn gele vruchtvlees is 

heerlijk zoetzuur. 

 

Ananas Niet seizoensgebonden fruit – Wereld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

Door de geschiedenis heen heeft de ananas al een hele weg afgelegd ... Oorspronkelijk 

groeide hij enkel in Zuid-Amerika. Indianenstammen - grote fans van de zoete smaak van 

ananas - namen de vrucht mee naar Midden-Amerika en naar de Caraïben. 500 jaar geleden 

proefde de ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus als eerste Europeaan een stukje ananas 

op het Caribische eiland Guadeloupe. Via Engelse zeevaarders belandde de ananas nadien 

ook op de Filippijnen en in Hawaï, waar hij ook nu nog op grote schaal wordt geteeld. 

Vandaag is de ananas een van de populairste en meest gegeten tropische vruchten ter 

wereld. 

 

Periode? 

Je kan het hele jaar door van mij smullen! Ik kom naar Europa met de boot en ik kom aan in 

de haven van Zeebrugge of Antwerpen. 
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Hoe groeien? 

Bewaar ananas het liefst in de fruitschaal in de woonkamer. In de koelkast heeft hij het te 

koud. De schil van een rijpe ananas ruikt écht naar zoete ananas. Een ananas die je in de 

winkel koopt, is klaar om opgegeten te worden. Toch kan je hem nog een paar dagen 

bewaren. 

 

Bewaren? 

Bewaar ananas het liefst in de fruitschaal in de woonkamer. In de koelkast heeft hij het te 

koud. De schil van een rijpe ananas ruikt écht naar zoete ananas. Een ananas die je in de 

winkel koopt, is klaar om opgegeten te worden. Toch kan je hem nog een paar dagen 

bewaren. 

 

Lekker smullen 

Ananas is lekker als ontbijt in een kommetje met wat yoghurt.  

Beleg een dikke boterham met geraspte kaas en stukjes ananas en schuif onder de grill tot 

de kaas begint te pruttelen. Mmm ... 

Ananas is lekker in zoete gerechten, maar ook op je pizza en in combinatie met kaas: prik 

stukjes ananas met harde kaas op een spiesje en vraag aan mama of papa om dit spiesje te 

bakken op de barbecue. 

 

 

 


