
www.cookingclass .be

ZELF LINZEN KWEKEN

LEKKER BEZIG COOKING CLASS

• Petfles1,5 liter of 2 liter
• Katoenen touw
• Potgrond
• Linzen  

(hele gedroogde of zaadjes)

ONDER- EN BOVENBOUW

BENODIGDHEDEN

• Hobbymes (Cuttermes)
• Hamer
• Puntsel
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LEKKER BEZIG COOKING CLASSZELF LINZEN KWEKEN
ONDER- & BOVENBOUW

EEN INITIATIEF VAN: 

WERKWIJZE ZAAIPOT

Steek de vier touwtjes door het 
gaatje in de dop. De knoop moet 
aan de binnenkant van de dop 
zitten. Draai de dop opnieuw op 
de fles.

Knip een zestal katoenen  
touwtjes af met een lengte van  
20 cm en knoop deze samen.

Maak met de puntsel een gaatje 
in de dop.

Snij de petfles doormidden

Steek de top van de fles omge-
keerd in het onderste deel van 
de petfles. Zorg ervoor dat de 
touwtjes de bodem raken. 

De touwtjes zorgen straks voor 
de toevoer van water naar de 
potgrond.

Vul de fles voor 1/3 met pot-
grond. Verdeel de uiteinden van 
de touwtjes over de oppervlakte 
en vul nadien verder aan met 
potgrond. Blijf ongeveer 2 cm 
onder de rand van de fles.
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EEN INITIATIEF VAN: 

Je kan de linzen 80 tot 100 
dagen nadat je ze geplant hebt 
oogsten. 
 
De linzen zijn rijp wanneer de 
onderste zaaddozen een schud-
dend geluid maken als je eraan 
rammelt of geelbruin zien.

Linzenplanten kunnen wel  
75 cm hoog worden. 
 
Het kan noodzakelijk zijn om je 
plant te ondersteunen met een 
paar bamboestokken of nadien 
te verplanten naar een zonnige 
plek.

Plaats de zaaipot op een lichte 
en warme plaats. Zorg ervoor 
dat grond vochtig blijft en dat er 
genoeg luchtdoorvoer is.

Druk nu het linzenzaadje onge-
veer 2,5 cm in de potgrond.  
Je kan een aantal zaadjes  
planten maar respecteer een  
afstand van ongeveer 3 cm 
tussen de zaden.

Vul het onderste deel met water. 
Zorg dat de touwtjes in het wa-
ter hangen.

LEKKER BEZIG COOKING CLASSZELF LINZEN KWEKEN
ONDER- & BOVENBOUW

WERKWIJZE ZAAIPOT (VERVOLG)


