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Voorwoord
Een paar uurtjes Exmorra, inclusief pannenkoeken eten…
Een feestelijke gemengde salade...
Plant van de maand: Look-zonder-look
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Extra gevulde raap-steeltjesstamp-pot
Leuke tip voor warme dagen...
Huisvesting voor de kleintjes onder ons
Knoflooksaus met wilde kruiden
Colofon

Eind april,
Hoogste tijd voor
jullie nieuwsbrief…

Beste jonge dames en heren, hoogste
tijd om jullie weer te informeren met
naar wij denken een paar leuke onderwerpen.
Het is eind april, bijna mei. De natuur ontluikt
in rap tempo en de look-zonder-look staat
deze keer volop in de belangstelling als ‘plant
van de maand’.
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Je krijgt het resultaat te zien van de terracottapotten toren. Eerder kreeg je al de uitleg
hoe je deze kunt maken.
De link naar die nieuwsbrief staat erbij maar
we laten ook graag zien hoe onze toren er nu

euro inclusief alles en ook zij mogen luisteren
naar wat we vertellen.
Exmorra ligt vlakbij Makkum in Friesland,
dichtbij de Afsluitdijk dus ook vanuit NoordHolland supermakkelijk te bereiken.
We gaan onder jullie ook nog wat verloten en
wat dit is lees je verder op in deze nieuwsbrief.
In een tuin kom je allerlei insecten tegen en
hoe jij ze kunt plezieren kun je zien in deze
nieuwsbrief. Weer een ander idee waar je
creatief mee aan de slag kunt.

Look-zonder-look
uitziet na het presenteren van de eerste resultaten.
Gegroeid dat de planten zijn… Dat kunnen we
wel vertellen, maar foto’s liegen niet, dus kijk
zelf maar.
En… we hebben er nog twee gevuld, iets kleiner van formaat, de een met aardbeiplanten
en de andere met huislook.
Wie zin heeft kan op zondag 29 mei een middagje met ons doorbrengen, eigenlijk een deel
van de middag en het begin van de avond.
We gaan op deze middag in Exmorra, bij Centrum Wilgenhoeve, om 16.00 uur starten met
het kijken naar wat er op het grote erf eetbaar
is aan ‘onkruiden’ en tuinplanten in de tuin
aangelegd volgens de leer van Permacultuur.
Daar krijg je dan ook wat meer over te horen.
Ondertussen zullen er pannenkoeken gebakken worden, natuurlijk op een verantwoorde
manier en dat wat je daarop kunt ‘smeren’ of
strooien is natuurlijk net zo verantwoord.
Deze middag en het eerste deel van de avond
kost totaal 15 euro inclusief pannenkoeken,
limonade, koffie of thee bij aankomst en als
afsluiting.
Je ouders, opa’s en oma’s, tantes of ooms, ze
mogen allemaal mee voor dezelfde prijs, 15

We wensen je veel plezier om alles te bekijken
en te lezen.
Tot de volgende keer in de loop van de maand
mei, dan gaan we aandacht besteden aan
zaaien in bloempotten, want jij kunt heel gemakkelijk zelf groente kweken zonder dat je
nu meteen een tuin tot je beschikking moet
hebben.
Wij gaan de komende dagen raapsteeltjes
zaaien in een bloempot en we laten je het
resultaat graag volgende maand zien.
Hartelijke groet,
Anneke
Enne… je mag deze nieuwsbrief naar al je
vrienden en vriendinnen sturen, naar volwassenen zoals juffen en meesters… ga vooral je
gang! 

Een paar uurtjes
Exmorra, inclusief
pannenkoeken eten…
Exmorra is een heel klein plaatsje
vlakbij Makkum. Daar zijn wij te gast
bij Centrum Wilgenhoeve.
Dit centrum is gevestigd in een oude Friese
boerderij. De tuin om deze boerderij is aangelegd volgens de principes van Permacultuur.
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Dat wil zeggen dat we, als we tuinieren meegaan met de natuur, even kort door de bocht
verwoord.
De natuur krijgt veel meer de kans dat te doen
wat hoort bij die plek.
Bij heel veel tuinen willen de mensen ‘vertellen’ wat allemaal ‘moet’… oftewel: zij bepalen
wat wel en niet geplant mag worden, zij bedenken van alles wat niet natuurlijk is en als
de tuin dan niet aan hun verwachtingen voldoet is dat eigenlijk in hun ogen gek.
Maar is dat gek?
Nee, we kunnen de natuur niet dwingen; planten, struiken en bomen groeien waar ze zich
prettig voelen en waar zij horen te groeien.
Exotische soorten uit verre landen horen niet
in Nederland.

Voor totaal 15 euro heb je een paar gezellige
uren en je hebt gegeten als je weer naar huis
gaat.
Niet alleen jullie zijn welkom maar ook je ouders of andere volwassenen en de prijs is voor
iedereen gelijk.

We gaan drie kabouters verloten, drie zeer
beroemde kabouters die al op diverse foto’s
hebben geposeerd en met die foto’s in boeken
en presentaties staan.
Jullie, de jonge dames en heren, krijgen een

Bepaalde planten groeien alleen in bepaalde
streken in ons land, wat weer te maken heeft
met de samenstelling van de grond, van de
aarde waarin de planten groeien.
Zeekraal bijvoorbeeld groeit op zilte (zoute)
grond, dus bij de Waddenzee en niet in je tuin
ergens in het binnenland.
Dat kun je wel willen maar dat gaat echt niet
lukken ;-)
Om maar even een voorbeeld te geven.
Mensen denken alles te kunnen regelen, maar
dat is echt niet waar en zo kun je zien welke
planten zich wel thuis voelen en welke verdwijnen als je de natuur binnen bepaalde banen zijn gang laat gaan.
Permacultuur is ook zelfvoorzienend op alle
fronten, dus je moet bij alles nadenken als je
daarmee wilt beginnen.
Het is zo leuk om te zien wat hiermee mogelijk
is en ook wat eetbaar is aan wilde groenten,
kruiden en eetbare bloemen. Daarom bieden
wij deze middag aan met als afsluiting pannenkoeken eten.
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lootje en de volwassenen die met jullie mee
zijn krijgen dat ook maar… als zij een kabouter
winnen is die voor jou!
Dus je maakt meer kans, via jezelf en via wie
met je meekomt.
Als je één van de drie ‘wint’ dan krijg jij de
taak deze kabouter een mooi plaatsje te geven, op je kamertje, in de tuin of… daar waar
jij dat wilt.
Wie weet tot op 29 mei in Exmorra.

Een feestelijke ge-

Plant van de maand:
Look-zonder-look (Alliaria petiolata)

mengde salade...
Je neemt een krop sla als
basis, aangevuld met tomaatjes en een fijngesneden uitje.
Als wilde groenten en
kruiden gebruikten we
hier: wilde bieslook, zevenblad, hondsdraf, blaadjes en bloempjes en paardenbloemen.
Maar... je kunt natuurlijk
ook look-zonder-look gebruiken zoals in deze
nieuwsbrief wordt behandeld als 'plant van de
maand'.
Samen met madeliefjes en
paardenbloemen heb je
weer een prachtige andere
combinatie.
Op je bord een beetje
olijfolie en balsamicoazijn
over de salade... heerlijk :)
Gebakken aardappeltjes
erbij met een gekookt
eitje, niemand kan lekkerder eten! ;-)

Look-zonder-look, een naam die een beetje
apart overkomt als je de plant ziet.
Look… deze naam wil zeggen dat we kunnen
denken aan bijvoorbeeld uien en knoflook.
Uien en knoflook groeien onder de grond;
boven de grond zien we de groene bladeren
die meer als sprieten overkomen dan als echt
blad.
Deze bladeren kunnen we ook eten, net als de
bloemen, als we uien en knoflook laten doorgroeien en bloeien.
Look-zonder-look is een plant die de komende
tijd overal zal staan stralen met zijn mooie
groene bladeren en witte bloemen.
Look, maar dan look-zonder-look, wil zeggen
dat er onder de grond bij deze plant geen uien
of knoflookbollen zitten maar een gewoon
wortelstelsel.
Dus het is een look-achtige plant qua smaak,
maar hij ziet er totaal anders uit dan de be-
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kende looksoorten en daarom is het lookzonder-look.

Als je een blad tussen je vingers neemt en dit
heen en weer wrijft zul je een enigszins flauwe
uiachtige geur waarnemen.
Look-zonder-look is de Nederlandse naam van
deze plant; de naam die we wereldwijd gebruiken is ‘Alliaria’ wat een connectie heeft
met het woord knoflook.
De Engelse naam van deze plant is Garlicmustard (knoflookmosterd). In Duitsland
noemen zij hem Knoblauchrauke.
En zo zie je weer de overeenkomst.
Niet alleen de bladeren verspreiden de uiachtige geur maar ook de zaden. De zaden lijken
sterk op mosterdzaden en zijn op dezelfde
wijze in gerechten te gebruiken. Sterker nog:
je kunt deze zaden ook gebruiken om mosterd
van te maken in plaats van het mosterdzaad.
De zaden zijn verpakt in lange dunne ‘peulen’
die we hauwen noemen. De verse jonge ‘peultjes’ kun je helemaal in gerechten verwerken.
Wanneer we de natuur zijn gang laten gaan
springen deze hauwen open op het moment
dat zij rijp zijn en zo verspreidt deze plant zich
want uit deze zaden kunnen weer heel veel
nieuwe plantjes ontstaan.

Deze werkelijk mooie voorjaarsbloeier hoort
bij de familie van alle koolsoorten, bij het
koolzaad, het mosterdzaad en de veldkers
(deze plant was ‘plant van de maand’ in de
vorige nieuwsbrief).
Maar deze plantengroep is nog veel groter en
aan de bloempjes kun je zien dat het familie
van elkaar is door de vier bloemblaadjes die
kruislings tegenover elkaar staan.
Dat noemen we de kruisbloemige familie.
Look-zonder-look heeft dus heel veel neefjes
en nichtjes en al die bloempjes kunnen we als
eetbare bloempjes gebruiken.
De bladeren van de look-zonder-look zijn zo
fantastisch mooi en als groente te gebruiken.
Wanneer de jonge planten opkomen zijn de
bladeren al te oogsten als je dat zou willen.
Look-zonder-look is een tweejarige plant, dat
wil zeggen dat het ene jaar de jonge planten
opkomen en deze in het tweede jaar gaan
bloeien.
Deze planten kunnen tijdens de bloei wel tot
een meter hoog worden. Dit zie je veel in bossen en op donkere plaatsen, de planten ‘trekken zich dan als het ware op aan de omgeving’, de plant wil ook zonlicht ontvangen en
groeit omhoog en als er in zijn directe omgeving andere hoge planten of bomen staan dan
wordt de look-zonder-look meestal wat hoger
dan wanneer de plant in het vrije veld staat, in
bermen, bij de randen van tuinen of zomaar
bij een bankje in een dorp waar veel ruimte
omheen is.

We komen deze plant dan ook overal tegen en
wie weet wat hij of zij er mee kan, zal dat zeker niet vervelend vinden.
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Look-zonder-look kunnen we als groente gebruiken, het jonge blad en de jonge groeischeuten zijn het lekkerst maar de zomer door
kun je nog steeds gebruik maken van dit
mooie gewas.
Er komen steeds nieuwe plantjes en nieuwe
blaadjes zijn natuurlijk ook te gebruiken.
De bloemen geven een mooie aanblik op salades en andere gerechten, kortom wie gebruik
wil maken van wilde groenten, kruiden en
eetbare bloemen uit de vrije natuur kan de
look-zonder-look niet over het hoofd zien.
Voor de echte liefhebber van eetbare planten:
de wortels kunnen in de eerste herfst of het
daaropvolgende voorjaar zelfs geoogst worden, de scherpe smaak doet denken aan de
mierikswortel en zo kun je spelen met deze
gewassen in je gerechten.
Geen mierikswortel voorhanden?
Wel look-zonder-look plantjes?
Kijk, voor alles is een oplossing ;-)
Maar wij genieten van de bladeren, jonge
groeischeuten en de prachtige bloemen.
Natuurlijk krijg je enkele recepten om deze
bijzonder mooie plant de komende weken te
kunnen gebruiken.

Een terugblik en nieuw resultaat...

Maak zelf een terracotta toren...
In de tweede nieuwsbrief beschreven
we hoe jij een terracotta toren kunt
maken.
Om deze beschrijving nogmaals te
kunnen lezen plaatsen we hier de link
naar deze nieuwsbrief.
Deze maand laten we
graag het resultaat zien
van de toren die we

toen net gemaakt hadden en hoe deze er nu
bijstaat.
Je kunt aan de potten
zien dat zij nu al langer
in 'weer en wind' hebben gestaan, ze hebben
een natuurlijke uitstraling gekregen.
De planten zijn zichtbaar
gegroeid, de kabouter is
vertrokken. Die gaan we
verloten onder de bezoekers die op 29 mei
naar Exmorra komen.
Hierover vertellen we in
deze nieuwsbrief ook
meer.
Inmiddels hebben we
een kleinere toren gemaakt waar aardbeiplanten in staan en eentje met huislook (vetplantjes).
Nu staan er nog een
paar leeg. We hebben er
alvast verschillende
gemaakt. Dat ruimde heerlijk op. Omdat wij
veel potten op deze wijze verwerkten schiep
dat ruimte. Het staat ook nog eens leuk in de
tuin als je een object weer terug laat komen
door er meerdere te maken.
Aan de hand van de potten die je hebt – ze
moeten wel een beetje flink van formaat zijn –
kun je al snel een leuk resultaat zien.
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Wat we nu nog kochten waren de bezemstelen en biologische tuinaarde.
Nieuwsgierig hoe je zo'n toren kunt maken?
Dan kun je deze link aanklikken:
http://www.project7-blad.nl/NIEUWSBRIEF7-BLAD-JUNIOR-FEBRUARI-2016.pdf

Werkwijze:
Kook de aardappelen in water met Keltisch
zeezout. Snijd alle ingrediënten ragfijn, ook de
radijsjes. Stamp de aardappelen als zij gaar
zijn fijn, voeg daar de roomboter, eventueel
wat melk en de azijn aan toe tot een smeuïge
massa ontstaat. Roer hier de fijngesneden
ingrediënten doorheen.

Tip:

Extra gevulde raapsteeltjesstamppot
Ingrediënten:

Een niet al te scherpe mosterd is heerlijk bij
dit gerecht.
Alle gekochte ingrediënten zijn biologisch!
Hieronder vind je foto’s van de ‘wilde’ planten
die gebruikt werden in deze stamppot:

een bos raapsteeltjes
aardappelen
radijsjes (het verse blad kan ook worden mee
verwerkt als dit mooi is)
blad van look-zonder-look
zuringblad
zevenblad
paardenbloemblad
Keltisch zeezout
peper
roomboter
eventueel een scheutje melk
scheutje azijn
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Kruiden die je in de winkel koopt die al afgesneden zijn, zijn vaak van mindere kwaliteit
omdat zij al langer 'onderweg' zijn. Verpakt in
plastic zonder hun wortels in een pot met
aarde wachten zij op een koper.
Bewaar deze niet zo lang.
Vers van eigen planten is het lekkerst.

Huisvesting voor de
Leuke tip voor warme dagen...
Vul schone lege flessen met een paar soorten
kruiden.
In deze flessen zit en takje citroenmelisse,
rozemarijn en munt.
Koud water erbij en even een paar uurtjes
laten trekken op een koude plaats of in de
koelkast.
Zo kun je bijvoorbeeld op school, in de pauze
tijdens een sportmiddag of bij andere gelegenheden iedereen trakteren op een heerlijk
glaasje verfrissend kruidenwater.

Wanneer de flessen koud staan kun je deze
een aantal keren aanvullen met koud water,
tot een dag of twee/drie in de koelkast.
Wel de kruiden in de gaten houden maar
wanneer zij mooi vers geplukt zijn dan kan dat
zeker.

kleintjes onder ons
Wat een hotel is dat weet je vast wel:
een groot gebouw waar je tegen betaling in een kamer kunt overnachten.
Een hotel heeft een restaurant waar
de gasten kunnen ontbijten, lunchen
en dineren, waar het als het goed is
ook gezellig is om te verblijven.
De kamers hebben een eigen douche en toilet
en de mensen blijven zolang als zij willen of
nodig is. Er zijn mensen die een hotel gebruiken als een vakantieverblijf. Wie voor zijn
werk ergens ver van huis langer moet verblijven maakt ook dankbaar gebruik van hotels.
Er zijn wereldwijd veel hotels. Mensen verplaatsen zich en zijn er altijd van verzekerd dat
er een bed op hen wacht.
Zijn er in de dierenwereld hotels?
Als wij mensen daarvoor zorgen dan zijn deze
er wel zeker en als veel mensen hier aandacht
aan schenken dan kunnen er heel veel hotels
zijn voor dieren, zoals bijvoorbeeld voor insecten.
Insecten zijn kleine beestjes zoals orenkruipers, pissebedden, spinnen, vliegjes, duizendpoten en heel veel soorten meer.
Insecten lijken in de ogen van de mens meestal plaagkopjes te zijn, ze zijn ‘lastig’; ze eten
aan de planten als het tegenzit.
Ze laten hun sporen na. Die wil je weer opruimen, weg stofferen… denk aan spinnenwebben. Maar kunnen insecten ook een functie
hebben?
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Als we de tuin in balans weten te krijgen dan
is alles op elkaar afgestemd en alles heeft een
eigen rol. Insecten zijn heel belangrijk en zij
helpen ons met van alles en nog wat zodat de
bloemen en planten het nog meer naar hun
zin hebben.
Denk aan de wormen in de grond, zij helpen
de grond luchtig maken voor de wortels van
de planten.
Slakken worden ook altijd als ongeziene gasten beschouwd want slakken eten graag malse
blaadjes van jonge planten.
Een trucje dat kan werken is om in een hoek
van de tuin of het terras een paar kroppen sla
neer te leggen speciaal voor de slakken. Je
kunt ze beter wat geven zodat zij van je andere planten afblijven dan verwoede pogingen te
ondernemen om ze op te ruimen. Dat werkt
meestal averechts, oftewel je raakt gefrustreerd want dan kun je blijven opruimen.
Slakkenkorrels zijn geen optie ook al verkopen
de winkels deze maar al te graag. Als een slak
van deze korrels heeft gegeten gaat hij dood.
Nu zul je denken: “Mooi opgeruimd toch?”
Maar stel dat een vogel deze dode slak met gif
in zijn lijf opeet, wat gaat er dan gebeuren
denk je?
Inderdaad, de vogel kan in het gunstigste geval heel ziek worden maar in het ergste geval
ook doodgaan.
Zijn er veel slakken in een tuin dan kan het zijn
dat er te weinig vogels een bezoek brengen
aan die tuin. Wat kun je daaraan doen?
Zorgen dat de vogels graag in de tuin komen.
Dat kun je bereiken door verschillende soorten struikgewas aan te planten, ook bes dragende soorten, waar vogels gek op zijn.
Vogels eten ook slakken en zo houden zij met
elkaar alles in evenwicht. Naast slakken eten
vogels ook insecten.
Het ene dier is er voor het andere dier.
Zieke planten zijn altijd eerder de klos bij een
teveel aan slakken of andere dieren die graag
knabbelen aan al dat mooie groen; luizen zijn
hier ook een voorbeeld van.
Denk hierbij maar aan de mens, als de mens
niet in een goede conditie is dan zal hij of zij
eerder last krijgen van klachten en kwalen en
voor je het weet komt er een verkoudheid of
griepje om de hoek kijken en plaagt de mens.

Als mensen zich goed voeden, gezond leven
en zorgen dat ze kiplekker zijn dan zal een
ziekte eerder aan hem of haar voorbij gaan.
Zo gaat het ook met planten. Zwakke planten,
planten die verkeerd gevoed worden met
bijvoorbeeld kunstmest, zullen eerder ten
prooi vallen aan slakken en andere diertjes die
wij ongedierte noemen.
Wanneer we zorgen dat de tuin een evenwicht heeft waarin alles en iedereen een eigen
rol kan spelen dan zullen we moeten zorgen
dat ook insecten zich prettig voelen want zij
horen er echt helemaal bij.
Dan komen we bij hotels, want insecten verplaatsen zich ook graag en gaan van de ene
tuin naar de andere tuin als zij dat willen, dus
zoeken zij steeds andere slaap- en verblijfplaatsen voor de lange termijn.
In de winter zullen zij een plek zoeken waar ze
langdurig kunnen verblijven.

Maak zelf een insectenhotel
Het is heel leuk zelf een insectenhotel te maken en moeilijk is dit absoluut niet.
Je kunt daar van alles voor gebruiken. Denk
aan oude aardappelkisten, aan pallets voor
een groot hotel, als het hout maar onbehandeld (niet geïmpregneerd) is.
Je kunt van onbehandeld hout zelf een constructie bedenken, maar wat dacht je van een
houten wijnrek?
Een onbehandeld houten
wijnrek is de basis van
het voorbeeld op de
foto’s.
Wanneer je thuis geen
houten rek hebt staan
dat aan een tweede leven toe is kun je een
kijkje nemen in een
kringloopwinkel.
Het voorbeeld bestaat
uit twee delen die je op
elkaar kunt stapelen,
vast gemaakt aan de
zijkant met een paar
kabelbindertjes. Dit zijn sterke nylon verbindingen die je goed vast kunt zetten. Maar als
jij een andere stevige oplossing weet… We
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maken graag gebruik van materiaal dat we in
elk geval voorhanden hebben.
Bedenk dat alles maar een idee is. Al werkend
kun je zelf op heel mooie oplossingen komen
die ook fantastisch zijn.
Het doel van het vastbinden bij dit voorbeeld
is om te voorkomen dat de twee delen met
slecht weer van elkaar kunnen vallen.

Een hotel voor insecten
moet wel een tijdje mee
kunnen. Het is niet de
bedoeling na korte tijd
alweer opknapwerkzaamheden uit te voeren.
Als je een insectenhotel
op een mooie plaats
neerzet waar eventueel
andere begroeiing zoals
hedera, rozen, clematis of
andere klimmers groeien,
zullen deze dankbaar
gebruik maken van je
kunstwerk en dit speels
inpikken. Dit staat leuk in
de omgeving en zo hoort
een dergelijk hotel er
helemaal bij.

Met kippengaas zijn de treetjes bekleed, allemaal behalve de bovenste. Het is niet erg als
daar wat materiaal dieper naar beneden ‘valt’,
maar als je helemaal geen afscheidingen
maakt dan heb je kans dat er door de tijd heen
veel klein materiaal naar de bodem verdwijnt.
Je kunt werkelijk van alles gebruiken om je
hotel van slaapvertrekken te voorzien.

Plaats een insectenhotel
niet in het branden van de
zon of op een plek waar
het altijd waait. Net als de
mens houden insecten
niet van negatieve weersinvloeden waarin zij langdurig moeten verblijven.

Terracottascherven, kleine terracotta bloempotjes, stukjes opgerolde rietmat, scherven
van dakpannen, stammetjes, aanmaakhoutjes
die je bij veel verkooppunten kunt bemachtigen, zeker in de zomer, als barbecueën in is.
Leef je uit, er is nog veel meer te bedenken,
alleen… zorg wel dat je geen kunststof onderdelen verwerkt.
Er zijn ook materialen die ogenschijnlijk leuk
lijken zoals jute, maar dit vergaat heel snel.
We moeten het onszelf niet moeilijk maken.

Alle materialen die je
gebruikt hoef je niet steriel schoon te maken,
insecten zijn niet zo kieskeurig en zij vinden het
vaak fijn om te verblijven
tussen de mossen, wat
zand en hout dat al een
beetje aan het vergaan is.
Bovendien geeft het snel een oudere ‘look’,
een ‘niet net gemaakt’ kunstwerk.
De stammetjes op de foto zijn er in de decembermaand in gegaan. Ze waren doorweekt van
het water. Daarom kun je dan geen gaten
boren aan de voorkant maar later in de tijd
kan dat altijd nog gedaan worden.
Als je gaten boort in de kopse kanten van de
stammen dan kruipen insecten daar ook weer
in, je maakt er op deze manier een spannend
geheel van voor diverse soorten die graag in
jullie tuin zullen verblijven.
Het insectenhotel kun je in de loop der jaren
steeds weer bijvullen op plaatsen waar gaten
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Het insectenhotel, vier
maanden later…

ontstaan of waar wat tussen gestopt moet worden
om het geheel stevig te
houden.
Misschien is het ook een
leuk idee om met de klas
een groot hotel te maken
voor in de schooltuin.

De wilde ingrediënten…

Knoflooksaus met
wilde kruiden
Ingredienten:

10 à 15 blaadjes look-zonder-look
een handje vogelmuur
3 à 4 blaadjes veldsalie
5 à 7 toppen van koolzaad (inclusief bloem en
blad)
knoflookteentjes naar smaak

De basissaus bestaat uit:
Griekse yoghurt
2 eetlepels biologische mayonaise
citroensap
een scheutje olijfolie
(alle gekochte ingrediënten zijn biologisch)

Werkwijze:
Snijd alle ingrediënten ragfijn en roer deze
door de basissaus.
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Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Anneke Bleeker – tekst en foto’s
Frank Bleeker – opmaak en tekst
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl

Madeliefjes...
De bloempjes zijn eetbare versieringen en staan gezellig bij alle maaltijden.
Leg de bloempjes netjes op een gerecht.
De groene blaadjes die dichtbij de grond groeien kun je eten net als veldsla.
Deze blaadjes zijn dus te verwerken als een groente.
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