
Lofland

Lofland

Knollenland

Koolland

Wanneer de kolen, knollen & het lof  weer uit de grond knallen 
kun je er natuurlijk niet meer omheen: …Nederland is weer 

Wintergroente Wonderland! Reis mee door Lof-, Kool- en 
Knollenland en ontdek een hele nieuwe kant van je favo 

wintergroente. Knollenland

Enkele dagen

+/- 1 week

+/- 1 maand

Hoe lang is het houdbaar?

Het hele jaar

Alleen in de winter

Wanneer komt 't uit Nederland?

In de koelkast

Hoe bewaar je het?

Wist je dat witlof binnen én in het donker 
groeit? Laat je het buiten groeien, dan 
wordt het helemaal groen. 

8. Witlof

En witlof heeft ook nog een broertje:
roodlof. Nét zo lekker, maar een echte
kleurmaker in elk winters kostje.

9. Roodlof

Knolselderij: omdat het zo lang 
houdbaar is, superhandig om áltijd in de 
kast te hebben. En je maakt er ook de 
lekkerste frietjes van!

12. Knolselderij

Of je van winterpeen beter gaat zien? 
FEIT! Ze zi�en vol met bèta-caroteen 
wat essentieel is voor de gezondheid 
van je ogen.

11. Winterpeen

Fan van bieten maar ook nógal 
onhandig? Met citroen en zeezout 
krijg je de vlekken overal uit!

10. Bieten

Welkom in de wondere wereld van Lof, 
waar witlof de hoofdrol speelt. Dacht je 

alles al te weten over deze wintergroente? 
Think again! Ontdek het hier.

In Koolland aangekomen? Dan staat je wat te wachten! 
Rode- & wi�e kool, savooiekool, boeren-, Chinese- en 

spitskool; ze zijn er allemaal bij. En wist je dat spruitjes 
stiekem ook mini-kooltjes zijn? Kom alles te weten over 

het land van kool.

Het land van radijs, winterpeen, biet en 
natuurlijk de opperknol: knolselderij. Deze 

winter pakken ze hun shine en treden ze boven 
de grond in de spotlights! Begin je reis door 

Knollenland.

Wist je dat zuurkool van wi�e kool gemaakt 
wordt? En dat maak je supersimpel zelf! 
Zo word het nóg lekkerder. 

4. Wi�e kool

Fan van kool? Als je 't 2 min. blancheert kun 
je het invriezen. Zo heb je de komende 12 
maanden altijd iets achter de hand!

6. Savooiekool

De hit van deze winter? Rode kool in 
je appelflap! Dit móét je proberen. 

7. Rode kool

Chinese kool doet 't net even anders: de 
buitenste bladeren groeien eerst en daarna 
vult 'ie zichzelf van binnenuit. 

5. Chinese kool

Boerenkool is pas een échte 
wintergroente! Het wordt zelfs in de 
winter geoogst. 

2. Boerenkool

Geen spruitjesliefhebber? Dan 
heb je nog nooit tempura spruitjes 
geprobeerd. 

1. Spruiten

Rauw, gekookt, geroerbakt, maar 
ook gestoofd; spitskool is een echte 
alleskunner! 

3. Spitskool

Radijsjes bewaar je het best in een 
kopje water, zonder loof. En in de 
koelkast natuurlijk. 

13. Radijs
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