
 

Tip van de week 1 van 1 

Tip van de week!  

   

Je eigen moestuintje 
Een moestuin op je kamer, balkon of in kleine tuin? Ja hoor, dat kan prima! Je hebt helemaal geen 

enorme moestuin nodig om je eigen groentes te telen. Een moestuin in pot of bak is een prima alternatief en 

voor iedereen super om te doen. 

 

Sla 

Voor sla is een paar uurtjes zon per dag is genoeg. Sla die geschikt is voor 

jouw moestuin op balkon of kleine tuin is bijvoorbeeld rucola, pluksla, 

veldsla en Aziatische mesclun. Pluksla is absolute favoriet. Je kunt er 

meerdere malen van oogsten omdat de sla na het afknippen gewoon verder 

groeit. Van mei tot en met augustus kun je hier veel plezier van hebben en 

lekker van eten! 

 

 

 
 

 
Kruiden  

Kunnen ook in een pot. Die wil je namelijk snel bij de hand hebben 

als je gaat koken. Even de pot erbij halen en hop 5 minuten later 

zitten de oregano en rozemarijn door de pastasaus. Je kunt behalve 

oregano en rozemarijn ook tijm, peterselie, bieslook, munt en 

basilicum in een mooie pot laten groeien. Verse muntthee is in de 

zomer heel erg lekker, dus zaai ook munt in een pot of bak. Je kunt 

kiezen voor overal losse potten met kruiden. Er bestaan echter ook 

moestuinbakken die je een mooi plekje kunt geven in de tuin, in je 

kamer of op een balkon als je die hebt. 

 

 

 
Aardbei  

Sappig en zoet. Wie houdt niet van dit heerlijke zomerse fruit? En wat een geluk: 

aardbeien doen het supergoed in een pot of bak. Sterker nog, het werkt vaak beter 

dan in de volle grond. Daar hangen de aardbeien al snel op de grond en kunnen gaan 

rotten. Bij moestuin tuinieren in potten en bakken heb je daar een stuk minder last 

van. De aardbeien hangen veilig over de rand. Let op: aardbeien hebben wel genoeg 

zon nodig om mooi rood en zoet te worden. 

 

En voor straks….Eet smakelijk uit je eigen moestuintje. 

 


