Kiemkracht
Weinig hedendaags voedsel vereist bij de productie
zo weinig tijd, energie en kosten, en levert toch zo
veel voedingswaarde ~ Ann Wigmore
Wat een geweldige potentie ligt er toch opgeslagen
in een zaadje. Omringd door een beschermende
schil ligt al die levenskracht te wachten totdat de
omstandigheden om te ontspruiten daar zijn.

Vocht is nodig om het omhulsel zacht en toegankelijk te maken, maar niet te veel, anders gaat de boel
rotten. Het zaadje absorbeert het water en zwelt
op. Allerlei processen beginnen zich te roeren. Ten
slotte barst de spruit door de schil en begint een
nieuw leven. Wow, wat gebeurt hier allemaal? En
hoe kunnen we gebruikmaken van deze kiemkracht?
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Niet alleen is het gekiemde zaad levenskrachtiger dan het droge, er zijn ook grote
voordelen ten opzichte van de volgroeide
plant. Een kiem bevindt zich op het meest
vitale moment van de groei, de voedingswaarden blijven behouden tot aan het
moment van de consumptie en voedingsstoffen zijn omgezet in de meest opneembare vorm. Kortom, we hebben hier te maken
met optimaal levende, vitale voeding.

Verrassende smaken,
texturen en kleuren
Alle soorten zaden, granen en peulvruchten kunnen ontspruiten, ze zijn echter niet
allemaal geschikt voor consumptie. Zaden
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