Vitamientje op zoek naar het
‘Witte Goud’
Het begin van de maand april is elk jaar weer een
bijzonder moment…
We kunnen dan namelijk steeds meer van het
mooie en zonnige weer genieten…
En met het stijgen van de temperaturen komen we
automatisch bij de groenten waar wij u graag iets
meer over willen vertellen:

Dinsdag 12 april 2011 was het namelijk zover,
Wij gingen voor u op onderzoek uit!

Dit is “de Brandevoorste Hoeve” in Helmond
Hier teelt de familie Habraken al sinds jaren o.a.
Asperges en andere gewassen

Omdat men hier al jaren in het vak zit en daarom
alles weet wat met asperges te maken heeft waren
wij te gast en kwamen zo van alles te weten…

Nu genoeg gepraat…
Op naar het land, op naar de asperges!

Meneer Habraken geeft uitleg over dit stukje grond
van 2 hectare wat men pas in gebruik heeft
genomen…. In de geulen naast hem zijn de
aspergeplanten in maart al geplant… de geulen
zijn extra diep gegraven omdat de asperges aardig
hoog kunnen groeien en dan niet makkelijk te
steken zijn…

De aspergeplant
Links en rechts ziet u de wortels van de
aspergeplant, uit de wortels groeien scheuten
recht omhoog en dat zijn dan de asperges…
In het midden bevindt zich de bloem van de
aspergeplant…
Deze groeit aan het einde van het seizoen uit de
aspergebedden en ziet er dan heel leuk uit met
een soort rode vruchtjes eraan…
Van een aspergeplant kan meestal wel 10 jaar
geoogst worden…

De „Aspergebedden‟
De aspergebedden zijn allemaal netjes en hoog gemaakt zodat
de asperges goed kunnen groeien…
Tegenwoordig maakt men veel gebruik van plastic welke men
over de bedden spant, dit heeft veel voordelen:
- De temperatuur kan sneller bereikt worden.
- Men hoeft minder vaak te steken op een dag omdat de
asperges die boven het bed uitgroeien niet verkleuren
door de zon.
- Doormiddel van het zwarte en witte plastic kan men zelf
bepalen waar de asperges het eerst boven komen.

- Met koud weer kan men de temperatuur makkelijk
verhogen door het zwarte plastic te gebruiken, en bij
warm weer juist het witte om de temperatuur te verlagen..

D

De eerste kopjes van de asperges…
Links met strak over het bed gespannen plastic
Recht doormiddel van metalen boogjes over de
bedden gespannen..
Op die manier kan men nog weer hogere
temperaturen bereiken in de aspergebedden…

Het steken van de asperges…
Men graaft een kuiltje en steekt de asperge vlak bij de wortel af…

En zo gaat men iedere dag met een hele ploeg
langs alle aspergebedden om de asperges welke
boven het bed uitsteken te oogsten…
Op elke meter staan ongeveer 5 aspergeplanten
met daaraan meerdere asperges…
Een heel karwei dus elke dag…

Het resultaat na een poosje steken…

Allemaal met een minimale lengte van 22
centimeter…

Van hieruit gaan de asperges snel naar het
sorteerproces…

Aangekomen in de loods worden de asperges
direct afgespoeld en in deze waterbakken gelegd…
Hierin blijven ze dan minimaal 6 tot 9 uur liggen
zodat de asperges helemaal „tot rust‟ kunnen
komen…
Er zit immers nog „leven‟ in de asperges wanneer
ze pas gestoken zijn,
gebeurd dit niet dan groeien de kopjes krom…

En dan begint het echte sorteerproces…

Inmiddels staan al meerdere kisten in een
waterbak klaar om in de machine gestopt te
worden, deze machine gaat de asperges eerst
grondig schoonspoelen en borstelen…

En zo rollen de asperges dan netjes en schoon
verder op de lopende band…
Asperges welke bijvoorbeeld te krom zijn worden
hier direct uitgesorteerd en in aparte kistjes
gelegd, deze worden dan meestal apart verkocht
of voor in de soep gebruikt…
Ook wordt er gekeken of bijvoorbeeld de kopjes
niet te open staan, of dat er iets anders aan
mankeert zodat die asperges niet bij de mooie
klasse 1 terecht komen…

Dit gedeelte van het
sorteerproces gebeurt
volledig automatisch…
De asperges vallen hier 1
voor 1 op een lopende band
waarboven dan weer een
soort van fotoscanner
hangt.
Deze scanner bekijkt alle asperges stuk voor stuk en
doordat hij de verschillende diktes kent stuurt hij elke
asperge weer door naar de juiste lopende band om
vervolgens weer in kistje te worden gestopt en te
worden afgewogen…
Dit alles heeft een paar
grote voordelen:
- Tijdswinst
- Geldwinst
- Juiste sortering

En zo komen dan de asperges op de verschillende
lopende banden uit, ieder bij hun eigen maatsoort…
En zo zijn er nogal wat maatsoorten, kijkt u maar eens
naar de foto op de volgende pagina…

Heel wat soorten zoals u ziet…
Van A naar AA naar AAA naar B naar C
Klasse 1 / klasse 2 / klasse 3
Maar ook verschil tussen wit en violet…
Violet zijn asperges die niet volledig wit zijn, maar een
beetje verkleurd richting paars/violet…
De meeste gewilde asperges zijn toch wel
de klasse 1 AA (ook wel: dubbel A)
Deze zijn het mooiste, witste, dikste en beste, maar
meestal ook het duurste…

En hoe zit het dan met de groene en paarse asperges?

Zoals u al heeft kunnen lezen groeien asperges door warmte, en daarbij
hoort natuurlijk ook de zon…
Witte asperges groeien in aspergebedden en zien dus geen zon, gebeurt
dit wel dan verkleuren ze iets paars, want men dan „violet‟ noemt…
Groene asperges kunnen van dezelfde van dezelfde plant komen als die
van de witte asperges, maar meestal wordt hiervoor een ander ras
gebruikt wat beter te consumeren is.
Ook zijn de aspergebedden veel lager bij de grond en worden de
asperges afgesneden in plaats van gestoken…
Paarse asperges worden op dezelfde wijze geteeld als de Groene
asperges, deze zijn dus ook van een ander ras en van een andere plant…
Door het zonlicht krijgen de asperges ook een andere smaak en hebben
ze een harder schilletje…
Zowel Paarse al Groene asperges hoeft u niet te schillen…

Na al deze informatie hadden we natuurlijk wel zin
gekregen om te gaan koken met asperges…
Dus snel terug naar de “Brandevoorste Hoeve”
om daar heerlijk te gaan kokkerellen

Onder leiding van diverse koks van “Aceera” kregen we die
middag uitleg over smaak en smaakbeleving, maar ook in
combinatie met het bereiden van een aantal gerechten met
natuurlijk asperges…

En speciaal voor u hebben we een behoorlijk aantal van die
gerechten in een document staan zodat u hier ook mee aan
de gang kunt, u vindt ze in de bijlage!!!

Erg leerzaam en lekker om te ervaren wat er allemaal met
asperges mogelijk is!!!

“Er is nauwelijks een voedingsmiddel bekend, dat zo weinig
calorieën bevat en daarnaast een zo groot aantal
waardevolle vitaminen en andere belangrijke biologische
stoffen bevat. Dit betekent dat wij met de consumptie van
asperges een groot deel van onze behoefte aan belangrijke
vitaminen als B, C, E en K, mineralen en sporenelementen
kunnen voorzien. Met slechts 16 kilocalorieën per 100 gram
(mits de roomboter achterwege wordt gelaten) mag de
asperge zich een echte slankmaker noemen”

Mocht u nog vragen? hebben stel ze gerust!
Of kom gewoon langs op de markt en laat u adviseren…
Ook zijn er voldoende gratis leuke en informatieve folders…
Wij zullen het hele seizoen zorgen voor voldoende
lekkere en verse asperges…
Eet Smakelijk!!!

