
    PEREN   BLOEI   OOGST  EETRIJP   GEBRUIK 

 6  Beurré d’Amanlis   m  IX-1/X-1  boomrijp  h,dr,compote, s, stroop, smakeloos bij volle boom.  

 16  Triomphe de Jodoigne   tv    X-2/3  X-II  h, i, handpeer, eind oktober los aan de boom. 

 18  Vroege Suikerij   vr  VII-4  boomrijp  h, lekkere vroege handpeer, niet te bewaren. 

 21  Kampervenus   vr        X-2  X-IV  st,=lichtrood, geen suiker nodig (4 uur),ook handpeer,dr. 

 23  Noordhollandse Suikerpeer   tv  VIII-3/4  boomrijp  h, j, i, onrijp geschikt als stoofpeer. 

 25  Brederode (zoete)   tv-m     X-4  XII-V  st.=rood,ook als handpeer. 

 26  Nouveau Poiteau   tl     X-2/3  2 weken  h, j, dr. 

 35  Juttepeer   m    IX-1/2  2 weken  Lekkere handpeer, s, dr, i., onrijp als lekkerestoofpeer. 

 39  Winterrietpeer   tl     X-4  XI-I  st.=rood, vast aan de boom. 

 41  Beurré Lebrun   tv     X-1  3 weken  h, i, dr,sappig, compôte,(st.hardrijp=blijft wit). 

 51  Winterlouwtje   m     X-3  XII-II  st.=rood, kleine peren, vast aan de boom. 

 53  Winter Oranjepeer   m     X-4  XI -I  St, h, dr, kleine peren, Orange d’Hiver, bekend voor 1800. 

 63  Zwijndrechtse Wijnpeer   m     X-2/3  XI-XII  h., dr, (st.alleen hardrijp=donker roze). 

 73  Sint Magdalene   tv  VIII-3/4  boomrijp  h, lekkere handpeer 

 80  Pondspeer   m     X-2/3  XI-V  St.=rood,dr,s,wijn, grote stoofpeer, na storm veel gevallen 

 81  Beurré van den Ham   m     X-1/2  1 maand  h, dr. 

 83  Légipont   m     X-2/3  XI-XII  h, s dr, i, strooppeer, ± anderhalve maand te bewaren 

 105  Kortstelige Suikerij   vr  VIII-3/4  boomrijp  h, lekkere handpeer. 

 120  Roem van Altena   vr    X-3  X - III  St.kan zonder suiker en roodkokend, dr, strooppeer. 

 122  Bloedpeer   als eerste    X-1/2  X – XI  h, st, i, j, s, rood vruchtvlees, bekend vanaf 1500 

 124  Mooi Neeltje   vr  VIII-1  boomrijp  h, lekker, niet te bewaren. 

 132  Langstelige Suikerij   vr VIII-4/IX-I  boomrijp  h, lange bloeiperiode vergeleken met de andere peren. 

      

    PRUIMEN     

  5  Hauszwetsche   l    IX-2/3  2 weken  h, dr, j, s, i, b, m, pruimenvla. 

 10  Belle de Louvain   m VIII-2/4  2 dagen  dr, j, m taart, korte bloeiperiode, direct gebruiken. 

 47  Rode Abrikoospruim   m  VII-4  1 week  h, lekker, als eerste rijp, steile groeier. 

 48  Dubbele Boerenwitte   m VIII-1/3  2 weken  h, i, j ,s ,b ,wijn.     

 77  Rode Eierpruim   vr   IX-1/2  2 weken  h, j, keuken, open snoeien, schaduwvruchten smakeloos. 

 79  Eldense Blauwe   vr VIII-1  1 week  h, j, keuken, lekkere jam, klein, 19-7-2018 geplukt/jam. 

 84  Reine Claude d’Oullins   vr VIII-1/3  1 week  h, ronde goudgele pruim, jam is zoet. 

107  Betuwse Kwets   m   IX-1/2  2 weken  h, b, j ,m, niet drogen, langwerpig, rijp los aan de boom. 

115  Sainte Catherine     

      

   KERS     

 24  Meikers   vr    VI-4  1 week  h, j, s, i. 

      

      

   WALNOOT     

 74  naamloos   l      X-2  1 jaar  h, buiten onder een afdak drogen om te bewaren. 

      

      

 

  

 

 

 

 

 

VERKLARING TEKENS     

 

b =gebak             st =stoven                       vr = vroeg 

dr=drogen            i  =inmaken                   tv = tam. vroeg 

h =hand                                                     m = middentijds 

j  =jam                 I-XII = maanden            tl  = tam.laat 

m=moes               1-4    = weken                 l  = laat                    

s  =sap                                                                                                                            Januari 2021 

 


