=
e
++

a..'.Lr

CJ]

,*."'t-\-

N)

O

(,

Woonplant van de maand: Hibiscus
ln mei zetten we de Chinese Roos, of Hibiscus in de kijker. Deze gracieuze,
kleurige plant heeft trots glimmende blaadjes met een ovale vorm en een
spits puntje. Maar de echte blikvangers zijn de kleurige bloemen van de Chinese Roos. Met hun weelde van felgekleurde kroonbladeren brengen ze meteen de zomer in huis. De bloemen zijn te verkrijgen in het rood, oranje, geel,
paars, roze en wit, of met twee kleuren per bloem,

Bloombites
bloemen om van te
smullen

De Chinese Roos is afkomstig uit Zuidwest-Azié, waar ze in het wild als struik
groeit en tot wel 4 meter hoog kan worden. ln Borneo is ze het traditionele
symbool van uitzonderlijke schoonheid en wordt ze al generaties lang door
jonge bruiden in het haar gedragen. De exotische toets bij uitstek om in huis
te halen.

Bloombites zijn een food concept van
sierteeltmarketeer Bernadette Kapteijn.
De toenemende vraag naar gezonde en
natuurlijke producten en de beperkte
beschikbaarheid van eetbare bloemen
brachten haar op het idee om het assortiment eetbare bloemen uit te breiden.
Ondertussen startte Kapteijn ook met
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het verkopen van eetbare potplanten.
De piantjes van Bloombites vertegenwoordigen acht bloemsoorten van 12
centimeter en één soort van 1O centimeter. Zo is er de Calendula, waarvan de
bloem peperig en radijsachtig smaaki,
oÍ de Centaurea, die kruidig en lookachiig proeÍt. Naast de smaak, voegen de
bloemen uiteraard ook kleur en uitstraling aan je gerecht toe. ldeaal om mee
uit te pakken bij je eetgasten!
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>>> bloombites.nl

10 iaar FloraZON
feestelijk Happy Event
Indrukwekkende bloemenlurken, een reusachtige bloementaarl
met een trotse tien erop en heel wat floraie, decoratieve hoogstandjes zetten de toon op het Happy Event. Creaties van Johan
Marlens, Panc Vis, Fran§ Bollingh, Joke Ten Cate en Ria Nijssen
stalen de show. Zo werd het een kleurrijke, inspirerende dag en
een fijne ontmoeting tussen vakgenoten.

>>> florazon.nl
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