
Droogbonen oogsten en bewaren

De peulen van lage droogbonen zijn meestal ongeveer tegelijk rijp, je kan dus
wachten tot de meeste peulen duidelijk geel geworden zijn. Als het langdurig gaat
regenen en kouder wordt dan 10EC, dan kan je niet langer wachten. Knip de planten
af (de wortels laten zitten voor bemesting), bundel deze met enkele planten bij elkaar
en hang ze op in een droge, geventileerde ruimte. Als de peulen goed droog zijn,
dan kan je deze handmatig uitpellen. Een andere methode is handmatig dorsen (zie
verderop).
De peulen van klimmende droogbonen zijn ongelijker rijp en die planten zijn ook
lastiger in zijn geheel te drogen. Je plukt dus de peulen, die nog net niet geheel
droog zijn (anders krullen ze open) en deze spreid je uit op een droge plek over een
rooster of een vocht opnemende doek, de doek regelmatig verwisselen. De peulen,
die geheel droog zijn kan je handmatig uitpellen.
In beide gevallen, als je veel te pellen hebt, dan kan je ook kiezen voor een snellere
methode: handmatig dorsen. Zoek een plek (buiten?) waar het niet erg is als er veel
stof ontstaat. Stop de peulen (eventueel met plant en al) in een stevige juten of
linnen zak en maak deze met een touwtje zo strak mogelijk vast. Zoek een niet te
lichte knuppel (oude tafelpoot of zoiets) en sla stevig op de zak, terwijl deze op een
harde ondergrond ligt. Na elke knuppelsessie probeer je de zak wat strakker vast te
binden totdat er vooral losse bonen en kaf in de zak zitten.
Gooi het geheel in een kist of doos en d.m.v. blazen met een ventilator of door zeven
scheid je het kaf van de bonen.
De droogbonen droog je nog even 1-2 weken goed na, in kleine lagen, zodat het
laatste vocht kan ontsnappen. Nu zet je de bonen in afsluitbare bakjes en leg deze
voor enkele weken in de diepvries om eventuele eitjes van de bonenkever te doden.
Als je dit niet doet, dan kan de pot opeens krioelen van de kevertjes en zitten er
ontsnappingsgaatjes in je bonen.
Na deze behandeling kan je de bonen lang bewaren, het liefst op een niet te warme
plaats.

Veel succes!
Ton Vreeken
Vreeken’s Zaden


