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Kweek instructies voor je unieke peperplant
Het plantje kweken

De PepperPost mal bevestigen

Stap 1. Uitpakken

Stap 5. Plons

Haal alles uit de
enveloppe. De enveloppe
is tegelijk de pot, dus
houd ‘m heel!

Check of de kokosvezel
uitgezet is naar
alle kanten en giet
vervolgens 1200 mililiter
water in de ‘pot‘. Wacht
hierna een uurtje.

Stap 2. Sticker
Strijk de enveloppe
plat en plak de sticker
netjes over het PostNL
adreslabel (en zet de pot
straks met de stickerzijde
naar het raam).

Stap 3. Vezelblok
Open de enveloppe
en plaats het bruine
kokosvezelblok
rechtopstaand in het
midden van de bodem,
de lange kant parallel met
lange zijde van de ‘pot’

Stap 4. Scheutje
Meet 300 mililiter water
af en giet dit voorzichtig
in de enveloppe. Als het
blok omvalt, zet het dan
weer rechtop. Laat het
vervolgens 5 min. staan.

Stap 6. Loskneden
kweek je eigen
unieke peper

De kokosvezel is
opgezwollen, maar nog
wel wat hard. Kneed
de zak (die kan wel wat
hebben) tot de grond
lekker los in de ‘pot’ zit.

Stap 7. Voeding
Gooi de voedingskorrels
(in het zakje en het
malletje) in de pot en
mix de korrels grondig
door de aarde

Stap 8. Planten
Maak een gaatje in de
aarde en druk het plantje
er voorzichtig in, tot het
steeltje ongeveer 1 cm
onder de aarde zit.

Stap A. Moment
Je peperplant is klaar voor het unieke PepperPost
malletje als er 1 of meer vruchtjes aan de plant zitten
die ongeveer de grootte van de bovenste kootje van
je pink hebben (1,5 x 1,5 cm). Je peper rijpt rood, maar
begint altijd groen.
N.B. Bevestig het malletje om de peper die er het
meest sprankelend groen uitziet en een dikke steel
heeft. Vermijd de hele donkergroene pepers!

Stap B. De ene helft...
Pak een helft van het malletje en duw die voorzichtig
tegen de achterkant van de peper. Het steeltje loopt
door het gootje, de peper komt in de vorm. Je legt de
peper als het ware in een bedje.

Stap C. ...en de andere helft
Pak de andere kant van hetzelfde malletje (bij
aankomst zitten ze met een schroefje vast zodat je de
delen bij elkaar houdt) en houdt dit tegen de andere
helft. De peper zit nu veilig in z’n jasje.

Stap D. Schroefjes
De peper groeit met een enorme druk. Vandaar dat
je het malletje vastzet met schroefjes. Zorg dat de
helften goed op elkaar passen en de gaatjes matchen.
Het handigst werkt het als je eerst twee schroefjes
diagonaal tegenover elkaar bevestigd en dan de rest
van de schroefjes.
N.B. Schroef tot je weerstand voelt, draai niet door.

• Zet je plantje binnen op een lichtrijke plek

Verzorgen

• Geef om de 2 - 3 dagen een scheutje water (weekendje weg kan dus)
• Verwijder de dode blaadjes uit de plant.
• Praat tegen je liefje, zing een liedje en streel de bladeren

• Je pepertje is rijp als ‘ie helemaal rood is

Groei!

• Bevrijd ‘m door de mal voorzichtig te verwijderen
• Je kunt je peper opeten of op wodka zetten of ...
• En maak vooral een foto van je peper en stuur die naar ons!

