Robuuste Rassen (1)

Carolus
vrij vastkokend - geschikt voor o.a. aardappelsoep
Teler douwe monsma: “Het liefst schakel
ik direct over naar de nieuwe rassen,
dat geeft ons meer zekerheid“

Carolus

Aardappelsoep
800 gram kruimige aardappels
400 gram prei
1 grote ui
Scheutje olijfolie of kokosolie
150 ml soja cuisine of crème fraîche
3 dl melk
9 dl groentebouillon
Bieslook
Zout en peper

bereiden Aardappels schillen en in stukjes snijden. Ui
snijden en prei fijn snijden.
Olie in de pan, ui fruiten en prei toevoegen. Aardappels
erbij en even bakken. Dan 9 dl bouillon erbij en aan de
kook brengen. Na 15 minuten met de staafmixer pureren.
Melk en room erdoor roeren. Garneren met wat fijngehakte bieslook. Afmaken op smaak.

Robuuste rassen
Biologische boeren
hebben robuuste aardappelrassen nodig die
bestand zijn tegen aardappelziekten en tegen een
stootje kunnen. Sinds kort zijn dit soort rassen
beschikbaar! Het zijn sterke variëteiten die veredeld
zijn door wilde aadappelsoorten te kruisen met
moderne, productieve rassen die nog gevoelig zijn
voor ziekten. Het kost vele jaren om zo 'n sterk én
smakelijk ras te ontwikkelen. Maar dan ligt er
ook iets goeds op je bord!
This project has received funding from the European Union’s Seventh
Framework Programme for research, technological development
and demonstration under grant agreement no 289497
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Robuuste Rassen (2)

Carolus
vrij vastkokend - geschikt voor o.a. aardappelstamppot
Teler douwe monsma: “Het liefst schakel
ik direct over naar de nieuwe rassen,
dat geeft ons meer zekerheid“

Carolus

Aardappelstamppot met spruiten
1,5 kg aardappels
700 gram spruitjes
Klontje boter
Olijfolie
Melk
2 rode uien
Nootmuskaat
Zout

bereiden Aardappels schillen en in stukken snijden en
met water opzetten. Spruiten wassen en pellen en opzetten
met wat water. Deze even kort 7 min in kokend water
koken. Uien fruiten in wat olijfolie. Spruitjes afgieten,
halveren en even met de uien mee laten bakken. Aardappels afgieten. Scheut melk, klontje boter er door en
wat nootmuskaat en zout en fijn stampen. Spruiten bij
de aardappels doen en stampen totdat het een mooie
stamppot is. Op smaak afmaken. Serveren met vegaworstje of echte worst.

Robuuste rassen
Biologische boeren
hebben robuuste aardappelrassen nodig die
bestand zijn tegen aardappelziekten en tegen een
stootje kunnen. Sinds kort zijn dit soort rassen
beschikbaar! Het zijn sterke variëteiten die veredeld
zijn door wilde aadappelsoorten te kruisen met
moderne, productieve rassen die nog gevoelig zijn
voor ziekten. Het kost vele jaren om zo 'n sterk én
smakelijk ras te ontwikkelen. Maar dan ligt er
ook iets goeds op je bord!
This project has received funding from the European Union’s Seventh
Framework Programme for research, technological development
and demonstration under grant agreement no 289497
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Robuuste Rassen (3)

Connect

vrij vastkokend - geschikt voor o.a. Aardappeltortilla
Teler Carel bouma: “Connect is een echte
boerenaardappel, ontwikkelt een sterk gewas
en is makkelijk te bewaren“

Connect

Aardappeltortilla met spinazie
700 gram aardappels
3 eieren
150 ml melk
1 ui
1 teentje knoflook
200 gram verse babyspinazie
50 gram geraspte extra belegen kaas
Olijfolie
1 rode paprika
Peper en zout

bereiden Oven voorverwarmen op 200o C. Aardappels
wassen, niet schillen en ongeveer 10 minuten koken. Ui
fijnsnijden en in olie bakken samen met teentje knoflook
en stukjes paprika. Langzaamaan de spinazieblaadjes
toevoegen. Aardappels afgieten en in plakjes snijden.
Vet een ovenschaal in. Voeg aardappelschijfjes, ui en
groentemengsel toe. Eieren kloppen en melk en geraspte
kaas toevoegen. Dit mengsel over de aardappels gieten.
30 minuten in de oven zetten.

Robuuste rassen
Biologische boeren
hebben robuuste aardappelrassen nodig die
bestand zijn tegen aardappelziekten en tegen een
stootje kunnen. Sinds kort zijn dit soort rassen
beschikbaar! Het zijn sterke variëteiten die veredeld
zijn door wilde aadappelsoorten te kruisen met
moderne, productieve rassen die nog gevoelig zijn
voor ziekten. Het kost vele jaren om zo 'n sterk én
smakelijk ras te ontwikkelen. Maar dan ligt er
ook iets goeds op je bord!
This project has received funding from the European Union’s Seventh
Framework Programme for research, technological development
and demonstration under grant agreement no 289497
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Robuuste Rassen (4)

Niek’s
Witte

vrij vastkokend - geschikt voor o.a. aardappelsalade
Teler Niek Vos: “Biologisch geteeld
met de weerbaarheid uit Mexico
en smaak uit de Noordoostpolder“

Niek’s Witte

Aardappelsalade
8 stevige aardappels
2 stengels bosui
Scheutje witte wijnazijn
Peper en zout
Dressing:
2 eetl. mayonaise
Ongeveer 150 gram Griekse yoghurt
Verse dille (of gedroogd blad)
Peper en zout

bereiden Aardappels in de schil koken, zodat ze nog
stevig zijn. Daarna in blokjes snijden. Sprenkel er wat
wijnazijn over nadat ze afgekoeld zijn.
Mix de mayonaise en yoghurt, de fijngesneden dille en
zout en peper. Roer dit door de aardappels. Eventueel
rucola, paprika of stukjes komkommer erdoor doen.

Robuuste rassen
Biologische boeren
hebben robuuste aardappelrassen nodig die
bestand zijn tegen aardappelziekten en tegen een
stootje kunnen. Sinds kort zijn dit soort rassen
beschikbaar! Het zijn sterke variëteiten die veredeld
zijn door wilde aadappelsoorten te kruisen met
moderne, productieve rassen die nog gevoelig zijn
voor ziekten. Het kost vele jaren om zo 'n sterk én
smakelijk ras te ontwikkelen. Maar dan ligt er
ook iets goeds op je bord!
This project has received funding from the European Union’s Seventh
Framework Programme for research, technological development
and demonstration under grant agreement no 289497
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Robuuste Rassen (5)

Sarpo
Mira

vrij vastkokend - vooral geschikt voor frites
Teler Sam van geffen: “Sarpo Mira is
voor ons kiezen voor gemak, het ras geeft
weinig zorgen en goed gevulde kisten“

Sarpo Mira

Aardappelwaaier
8 aardappels
Olijfolie
Verse geitenkaas of geraspte belegen kaas of spek
Verse kruiden zoals knoflook, tijm, rozemarijn
Zout

bereiden Oven voorverwarmen op 200 à 220o C.
Aardappels wassen en drogen. Deze voor driekwart insnijden in plakjes van 3 mm dun, zodat ze mooi uitwaaieren.
De aardappels met wat olijfolie en peper en zout besprenkelen en op een ingevette plaat “zetten“, Eventueel
de onderkant wat platter maken. Zet ze 30 minuten in de
oven. Haal de aardappels uit de oven en doe wat geraspte kaas, zachte geitenkaas, spek of kruiden tussen de
plakjes aardappel. Daarna nog 10 à 15 minuten terug
in de oven doen.

Robuuste rassen
Biologische boeren
hebben robuuste aardappelrassen nodig die
bestand zijn tegen aardappelziekten en tegen een
stootje kunnen. Sinds kort zijn dit soort rassen
beschikbaar! Het zijn sterke variëteiten die veredeld
zijn door wilde aadappelsoorten te kruisen met
moderne, productieve rassen die nog gevoelig zijn
voor ziekten. Het kost vele jaren om zo 'n sterk én
smakelijk ras te ontwikkelen. Maar dan ligt er
ook iets goeds op je bord!
This project has received funding from the European Union’s Seventh
Framework Programme for research, technological development
and demonstration under grant agreement no 289497
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Robuuste Rassen (6)

Vitabella

vastkokend - vooral geschikt voor Aardappels in de oven
Teler Alex van Hootegem: “Vitabella
heeft het goed gedaan en bovendien smaakt
deze vast kokende aardappel prima“

Vitabella

Aardappels uit de oven
8 à 10 aardappels
Olijfolie
2 à 4 tenen knoflook
Half takje verse rozemarijn of wat gedroogde rozemarijn
Halve theelepel zwarte peperkorrels
Zout

bereiden Oven voorverwarmen op 220o C. Aardappels
wassen. In de lengte doormidden snijden en vervolgens in
halve manen snijden. Scheutje olijfolie in een ovenvaste
schaal gieten en aardappels in de schaal doen. Knoflook pletten en rozemarijnblaadjes van de tak halen en
dit met versgemalen peperkorrels, zout en olijfolie over
de aardappels gieten. 30 - 50 minuten in de oven en de
aardappelstukjes regelmatig omscheppen.

Robuuste rassen
Biologische boeren
hebben robuuste aardappelrassen nodig die
bestand zijn tegen aardappelziekten en tegen een
stootje kunnen. Sinds kort zijn dit soort rassen
beschikbaar! Het zijn sterke variëteiten die veredeld
zijn door wilde aadappelsoorten te kruisen met
moderne, productieve rassen die nog gevoelig zijn
voor ziekten. Het kost vele jaren om zo 'n sterk én
smakelijk ras te ontwikkelen. Maar dan ligt er
ook iets goeds op je bord!
This project has received funding from the European Union’s Seventh
Framework Programme for research, technological development
and demonstration under grant agreement no 289497
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