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Heerlike huiskos
Karen Hart, kosredakteur van 
die tydskrif Kuier, is op haar 
gelukkigste in die kombuis agter 
die kospotte. En sy weet hoe om 
mondwaterlekker te kook met 
alledaagse bestanddele, soos 
die resepte in haar boek Toor 
met hoender getuig. Karen het 
meer as 100 van haar beste 
hoenderresepte in die boek 
saamgevat — vir slaai, sop, bredie, 
pasta, oondgebraaide geregte 
en die braai. Alles is maklik 
om te maak en bevat bekende 
bestanddele waarvoor jy nie in ’n deli hoef te gaan soek nie. 
Kort op die hakke van Toor met hoender volg Karen se volgende 
boek, Maalvleis, met 130 maklike resepte met dié weeksaand-
staatmaker. Wie van ons kan nie doen met ’n paar nuwe gougaar-  
en sakpas-aandete-idees met maalvleis nie? 
Toor met hoender en Maalvleis deur Karen Hart word deur Human & 
Rousseau uitgegee en kos R260 elk.

Louis en Nadine Kuys is deel van 
’n nuwe geslag stedelike boere. 
Op ’n perseel van 1 ha in Aquarius
straat in Vredenburg produseer 
hulle groente (soos spinasie) en 
kurpervis in ’n akwaponiese stelsel. 
Die egpaar meen akwaponika kan 
kosproduksie in die toekoms op sy 
kop keer. 

Wat is die basiese beginsels  
van akwaponika?
Akwaponika integreer hidroponika 
(plante wat in water gekweek word) en 
akwakultuur. Kurpervisse verskaf kos aan 
die plante, wat op hul beurt die water vir 
die visse skoonmaak. Jy moet die stelsel 
as iets lewends beskou. Die pomp is die hart. 
Jy het die regte grootte pomp nodig, anders het 
jy nie die perfekte sirkulasie vir voedingstowwe nie. Die pype is 
die are. As dit te klein is, sal dit verstop en dan het jy ’n groot pro-
bleem. Die bloedselle is die voedingstowwe wat jou plante voed 
en gesond hou. Die maag (biologiese filter) is van die belangrikste 
aspekte van die stelsel. Dit is waar bakterieë visafval afbreek tot 
voedingstowwe vir die plante. Liefde vir die natuur onderlê alles. 
Ons probeer so min as moontlik met moeder natuur inmeng. Dit 
is soms moeilik, want sy het haar eie tyd — nie soos mense wat 
alles nóú gedoen wil hê nie. 

Waarom het julle hierdie roete gekies?
Aanvanklik wou ons net ons eie kos kweek. Toe begin ons proe 
hoeveel smaakliker dit is as kos wat deur tradisionele metodes 
gekweek word. Dit is ’n manier om gesonde kos sonder che- 
miese middels te kweek en gebruik uiteindelik nagenoeg 90% 
minder water. 

Watter voordele hou dit in?
Akwaponika het verskeie voordele:
■■ Dit is minder arbeidsintensief as tradisionele metodes. 
■■ Die plante groei vinniger, het nie onkruidprobleme nie en kan 
ses keer nader aan mekaar geplant word. 

■■ Dit is perfek vir stedelike gebiede. Die kos is dus ook nader 
aan die verbruikers. 

■■ Die stelsel is kniehoogte of hoër en dus gemaklik vir jou rug.

Wat kweek julle alles? Hoeveel?
Ons lewer hoofsaaklik gemengde slaaipakke en verskaf sowat 
180-200 kg per maand. Ons kweek onder meer bossiespinasie 
van verskillende kleure, Chinese kool en gemengde kruie (basilie-
kruid, pietersielie, vinkel, koljander en soms bababeetblare).  

Aan wie verkoop julle spinasie en ander produkte? 
Van restaurante en koffiewinkels tot padstalle. Ons lewer ook aan 
Spur en die aanlynwinkel Zimzi. 

Wat is jul gunstelingmanier om spinasie voor te berei?
’n Lekker spinasie-en-feta-quiche saam met koue slaai.
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 SÓ SÊ ’N SPINASIEBOER 

■■ 4 knoffelhuisies, gekneus en  
fyn gekap

■■ 60 ml gekapte, vars oreganum
■■ 60 ml gekapte, vars roosmaryn
■■ 60 ml olie
■■ Sout en varsgemaalde swartpeper
■■ 16-20 hoendervlerkies

Meng die knoffel, oreganum, roos-
maryn en olie en geur na smaak. 
Plaas die mengsel in ’n plastiek-
houer wat dig kan seël. Sit die 
vlerkies daarin en kantel die bak 
’n paar keer sodat ál die vlerkies 
met marinade bedek is. Sit dit vir 
minstens ’n uur, maar verkieslik 
oornag in die yskas. Haal die vler-

kies uit die marinade en braai 
oor matige kole tot alkant mooi 
goudbruin en deurgaar. Bedien 
saam met ’n lekker knoffelbrood 
en vars slaai. Lewer 4 porsies. 

Hoenderlewer-en-
babaspinasieslaai 
met balsamiese asyn

■■ 45 ml botter
■■ 500 g hoenderlewers
■■ Sout en varsgemaalde swartpeper
■■ 45 ml balsamiese asyn
■■ 2 pakke (100 g elk) babaspinasie, 

gewas en stingels verwyder
■■ 1 rooi ui, gehalveer en in dun skywe 

gesny
■■ 90 ml vars broodkrummels
■■ ’n Bossie grasuie, gesnipper

Verhit die botter in ’n pan en braai 
die hoenderlewers mooi bruin. 
Dit moet nog effens pienk wees 
aan die binnekant. Geur na smaak 
en roer die balsamiese asyn deur. 
Rangskik die spinasieblare in ’n 
slaaibak en strooi die uieskyfies 
daaroor. Skep die lewertjies bo-
op. Sit die pan terug op die plaat 
en braai die broodkrummels oor 
matige tot hoë hitte tot goud-
bruin. Sprinkel die krummels en 
grasuie oor die slaai. Bedien saam 
met varsgebakte brood of ’n lang 
Franse brood met ’n krakerige 
kors. Lewer 4 porsies.



NAVRAE: www.urbanfarmaquaponics.co.za
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