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Wist je dat een vijgenboom
familie is van de rubberplant?

Je koopt het best geen planten die
afkomstig zijn uit Zuiderse landen. Een
stek uit Egypte groeit hier wel, maar
geeft vaak geen rijpe vruchten in ons
Vlaams klimaat.
Let ook of je een parthenocarpe (*Dit
zijn rassen die zonder bestuiving
vruchten geven) vijgenras van een
betrouwbare herkomst koopt. Een ras
waarvan je 100% zeker bent dat de
vrucht hier kan rijpen.
Alleen parthenocarpe vijgenrassen

geven in Vlaanderen vruchten.
Vijgenrassen die niet geschikt zijn voor
ons klimaat geven soms kleine
vruchten die vroegtijdig afvallen en niet
eetbaar zijn. Vijgenrassen die
kruisbestuiving nodig hebben zijn niet
geschikt voor ons Noordzee klimaat.

BrownTurkey is demeest
aanbevolen vijgensoort

De Romeinen brachten de
vijgenboommee naar onze
regio.
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Vijgen vormen hun
vruchten vóór de winter.
aanbevolen plantafstand
is 2 tot 3 meter.
© foto Pixabay

De smakelijke vruchten
van het meest aanbevolen
vijgenras “Brown Turkey”.
© foto Pixabay

Er bestaan
wereldwijd
meer dan
700 rassen

Slechts
enkele
rassen zijn
geschikt
voor
Vlaanderen

“De vijg
heeft met z’n
ingesneden blad
ook een sierwaarde
in de tuin”
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Gezonde vezelrijke vrucht voor
wie diabetes heeft. (Verse vijgen – 35
(laag), gedroogde vijgen – 40 (laag))

Voor betere spijsvertering, een
gezonde darmflora en een vlotte
darmtransit

Heeft veel voedingsstoffen en
amper calorieën (vers 40-64 kcal/
100g) zijn ze rijk aan vitaminen (a,b,c),
mineralen (kalium, calcium,
magnesium en fosfor.),
voedingsvezels en antioxidanten

Kan bloeddrukverlagende
werking hebben omdat ze een grote
hoeveelheid kalium bevatten, houden
ze de hartslag en bloeddruk op peil.

Hoge concentratie omega 3 en
omega 6 vetzuren. Plantaardig.

Rijk aan kalium (voor constante
bloedsuikerspiegel) en calcium (voor
sterk botweefsels) Kalium zorgt er ook
voor dat de bloedsuikerspiegel
minder snel schommelt.

Vijgen bevatten polymeren of
slijmstoffen die de slijmvliezen in je
keel beschermen. (Vijgen bevatten
veel mucilage, plantenlijm).

Bevatten probiotica. (https://
www.bbcgoodfood.com/howto/
guide/health-benefits-figs)

Vijgen bevatten verschillende
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Vezelrijk,
voedzaam,
goed voor de
darmtransit en
rijk aan
mineralen en
antioxidanten.

door vijgenGezond

foto pixabay

© foto Frank Delsaert

Het moedermaceraat van
vijgenboomwordt gebruikt in
gemmotherapie als draineur van
de maag. De knop van de
vijgenboom (heilige boom in de
oudheid) is een veelzijdige remedie
en vertoont naar het schijnt een
diepe werking op het endocriene
systeem.
Bron: www.santi-shop.eu

stoffen die de kans op kanker kunnen
verkleinen. Eén van deze stoffen is het
flavonoïde quercetine. Verschillende
onderzoeken hebben aangetoond dat
deze natuurlijke kleurstof kan
bijdragen aan een kleiner risico op
longkanker en dikke darmkanker. En
Luteoline.

Vijgen zijn geenmiddel om te
vermageren: ze bevatten te veel
fructose (fruitsuiker). Binnen het
cholesterolverlagend dieet wordt de
vijg rijk aan vezels dan wel weer
aangeraden…

Hoge concentratie
omega 3 en omega 6
vetzuren en
40-64 kcal/100g





“FigTrees”,deVijgenbijbelvan

deBalearen. Eenkanjer vaneen

naslagwerknaarhetEngels vertaald.

Een toppervanééndeallergrootste

verzamelaars inMallorca.

HetaantalNederlandstaligeboekenovervijgen
iszeerbeperkt.Kiesdaarom voordezedrie
topboekenofbeternaslagwerken.
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“Vijgen in de Lage Landen”van Peter Bauwens is
een topboek over vijgen in onze contreien en zeker
een sterke aanrader voor ieder starter of liefhebber
van fruit en in het bijzonder van de vijgenteelt.
Standaardwerk over vijgen .

“Figues”vanPierre Bauden zijn gelijknamige Franse
kwekerij is een Fransboekmet veel historiek, kweek-
en snoeitips, rassen, en Franse gerechten en
specialiteitenper ras.Topwerk en aanrader voor de
echte vijgenliefhebber.
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