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• Vergelijkbare plant als Elsanta, maar iets
zoetere smaak
• Mooi ronde aardbei en minder
misvormde exemplaren
• Geur vergelijkbaar met Elsanta
• Wordt vooral in begin van het seizoen geteeld
• De vruchten blijven soms te klein als er
teveel aan een plant hangen
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• Een ras uit de jaren zeventig, en een van de beste om
thuis zelf te telen
• Kwetsbaar
• Donkerrood, van binnen en van buiten
• Sappig en smaakvol
• Zeer veel vruchten aan één plant (meer dan 100)
• Intense aardbeiengeur ‘van vroeger’
• Zeer goed om jam van te maken
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• Krachtige kruidige smaak en aroma
• Mierzoet indien goed rijp geplukt
• Donkerrood, tot bijna zwart
• Een doordrager, dus bloeit en draagt de hele zomer
• Veel vruchten, zoveel dat je moet ‘dunnen’
• Kwetsbare niet lang houdbare vrucht
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• Witte aardbei
• Is de pater familias van veel West-Europese
roodkleurende aardbeirassen, ontstaan uit een
toevallige kruising tussen een Zuid-Amerikaanse
en een Noord-Amerikaanse bosaardbei
• Smaakt en ruikt naar ananas indien rijp geplukt
• Kwetsbaar aardbeitje

• Aromatische zoete geur
• Zachte bite
• Oranjeachtig, lichtrood
• Voorjaarsaardbei
• Mooie vorm
• Geeft minder vruchten per plant
• Kwetsbaarder dan Elsanta
• Indien buiten geteeld, ook
een delicatesse voor vogels.
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Een manier om toch aan heerlijke aardbeien te komen van rassen die niet of nauwelijks geteeld worden, is om
ze zelf te telen. In de tuin, op het balkon of terras gaat dat goed.
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LAMBADA
De laatste decennia is er steeds meer aandacht voor smaak gekomen, gelukkig ook bij de veredeling van aardbeien. De Lambada is wel het bekendste voorbeeld van een ‘smaakaardbei’. Over het algemeen is een lekkere
aardbei echter ook een kwetsbare aardbei. Daarom hebben ‘smaakaardbeien’ het nog steeds moeilijk om het
winkelschap te veroveren. De bewaarbaarheid is slechter dan van een stevige Elsanta. Rassen als Sonata,
Darselect en Eves Delight benaderen de bewaarbaarheid van Elsanta en zijn vaak ook beter smakend, maar
de productiviteit en continuïteit zijn minder zeker. Bovendien is de markt gewend aan de Elsanta en heeft alles
wat uiterlijk afwijkend is het moeilijk om door te breken.

• Stevige, goed houdbare aardbei
• Betere smaak dan Elsanta
• Geeft minder vruchten per plant
• De vruchten zijn vaak minder strak gevormd
• De geur is zoet, maar niet bijzonder sterk
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ELSANTA
Eind jaren ‘70 werd ook de Elsanta geboren. Dat was voor teelt- en handelsbegrippen zo’n grote stap vooruit
dat ook dit ras weer alle diversiteit wegdrukte. Maar de smaak was redelijk goed, als de aardbeien tenminste
rijp geplukt werden. En daar ging het onder druk van de handel en de commercie fout; de Elsanta’s werden te
vaak te snel en dus onrijp geoogst. Dat bleef niet onopgemerkt door de consument en het imago van de Elsanta
kreeg daarmee een dreun. Spijtig, want de Elsanta is alleen lekker in rijpe toestand, maar rijp worden ze alleen
aan de plant en niet meer in het doosje.
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KORONA & SENGA SENGANA
Smaak was vroeger nauwelijks een item. In de jaren zeventig was Sivetta het belangrijkste ras maar er zat
nauwelijks smaak aan die aardbei. Vanwege een schimmelziekte waar Sivetta zeer vatbaar voor bleek, is het
ras binnen een paar jaar verdwenen. Alternatieven om te telen waren er nauwelijks, simpelweg omdat Sivetta
alle andere rassen had verdrongen en er van die rassen weinig plantmateriaal meer geteeld werd. Het gat
werd langzamerhand opgevuld met Korona, Elvira en Bogota.
Er was weer wat diversiteit en de aardbeien werden op rasnaam verkocht. Korona was de lekkerste van deze
drie en zelfs nu kennen veel mensen dit ras nog bij naam, zoals de Senga Sengana uit de zestiger jaren.

• Een doordrager, dus bloeit en draagt de hele zomer
• De vruchten kunnen niet tegen veel regen, dan
barsten ze, dus vooral geschikt voor bedekte teelt
• Stevige bite
• Behoorlijk zoete aardbei
• Mooie vuurrode kleur
• Geurt niet heel sterk, waarschijnlijk
vanwege zijn stevige huid
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De ene aardbei is de andere niet. Zo’n 40 jaar geleden was het heel normaal dat er verschillende rassen aardbeien op de markt waren. Dat had er mee te maken dat de rassen van vroeger niet geschikt waren voor alle
manieren van telen. Aardbeien in de kas waren heel andere dan buiten geteelde rassen.
Ook werd er toen in Nederland nog voor de jamindustrie geteeld en die aardbeien hadden ook weer een andere
eigenschap nodig; het kroontje moest er bij het plukken eenvoudig af gaan! De industrieteelt verdween vanwege de hoge arbeidskosten en er kwamen rassen op de markt die in alle teeltvarianten geteeld konden worden.

Elsanta

H on

door Jan Robben

• Mooie donkerrode aardbei
• Smaak neigt naar de zure kant, maar
de suikerwaarde is toch hoog
• Wordt vaak genoemd als het aardbeienras met
de grootste hoeveelheid antioxidanten
• Zeer veel aroma
• De beste aardbei om jam van te maken of
voor vlaaien, vanwege het zuurtje

Framboosaardbei

Smaakaardbeien

• Meest geteeld in Nederland, ongeveer 80%
• Mits goed rijp een aangename geur
• Zoet-zuur balans vrij goed als hij rijp geplukt wordt
• Allround aardbei. Ook in alle teeltwijzen
en teeltperiodes te gebruiken
• Vaak misvormde vruchten.
Vooral na slecht weer tijdens de bloei.

• Officiële naam: Frau Mieze Schindler
• Stamt uit 1925
• Kleine vruchten
• Zachte kwetsbare structuur
• De pitjes zijn verzonken in het vruchtvlees,waardoor
het uiterlijk lijkt op een framboos
• De smaak is mierzoet
• Donkerrood
• Sterk ouderwets geurend als ze rijp zijn

• Een vrij nieuw ras
• Smaak en geur doet denken aan
aardbeizuurtjes (snoepjes)
• Minder productief dan Elsanta en Sonata
• Iets kwetsbaarder dan Elsanta
• Prachtige vorm, bij doorsnijden zie je vaak
een hartvorm

De ene aardbei is de andere niet: aardbeienacademie.nl

426

427

