fVerbouw je eigen ananas!
Jazeker, het kost wat moeite maar wat gaat er nou boven het eten van een
ananas die je zelf hebt verbouwd?
Zo gaat het proces in zijn werk:
De voorbereiding: Bewaar de kroon van jouw Fyffes Gold ananas en
leg hem ondersteboven op een bord zodat hij kan uitdrogen (dit duurt
maximaal een week!).
De teelt: Vul een kleine pot met aarde en 30% ander plantaardig materiaal –
compost, gebruikte fruitmaskertjes, etc. Druk de kroon stevig vast in de aarde
(zorg ervoor dat de bladeren boven de grond blijven). Bevochtig de aarde
rondom de kroon met een beetje plantenvoeding aangelengd met water.
De verzorging: Ananassen zijn tropische vruchten en hebben dus veel
zonlicht en warmte nodig. Zet jouw pot daarom op een zonnige plek en geef
hem één keer per week water. Voeg om de twee maanden aan het water
een beetje plantenvoeding toe.
Daarna moet je geduld hebben! Het duurt ongeveer 18 maanden voordat de
bloempjes verschijnen (hieruit zullen later de vruchten groeien). Gebeurt dit
niet, probeer dan het volgende – doe een plastic zakje over de plant en leg
er een appel in. Verplaats de pot naar een plek in de schaduw en laat hem
daar 4 dagen staan, voordat je de zak weer verwijdert en de pot naar een
zonnige plek terugbrengt. Dit is een goede methode om meer vochtigheid te
creëren – tropische omstandigheden – en het helpt de ananasplant om beter
te groeien.
De oogst: Het is niet gemakkelijk om te zeggen wanneer jouw ananas klaar
is voor consumptie, maar probeer deze eenvoudige testjes eens:
• Ruikt de stengel van de ananas bijzonder sterk?
• Zijn de ananas ‘schalen’ bruin aan het worden? (zelfs al zit er nog veel
groen in de schil).
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Wanneer je besluit dat jouw ananas klaar is voor consumptie, snij je de
kroon van de vrucht, het vruchtvlees in plakjes en verwijder je het hart van
de vrucht. Ontdoe ieder plakje van zijn schil en ……geniet ervan!
Je kunt desgewenst het hele proces herhalen!
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