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Zomerse gezelligheid…
Het is zomer…
Er bloeien heel veel bloemen en daarom staat
de Oost-Indische kers letterlijk in het zonnetje
als plant van de maand in deze nieuwsbrief.

Deze veelzijdige plant met prachtige bloemen
kun je eigenlijk niet missen als je eetbare
bloemen op je bord wilt presenteren.
Een makkelijke tuinplant, slingert of klimt zijn
eigen weg, waarvan de bladeren, bloemen en
zaden eetbaar zijn, heerlijk smaken en in een
vaasje slaan de bloemen met een paar bladeren ook geen slecht figuur.
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Speciaal voor de junioren tot 12 jaar een

Verder kun je een paar creatieve ideetjes vinden en we laten zien hoe leuk de kleine madeliefjes op je bord kunnen staan.
We wensen je heel veel plezier met deze
nieuwsbrief en wij gaan weer ideetjes verzamelen voor de volgende, in de loop van juli.
Als jij daar een bijdrage in wilt leveren, altijd
welkom.
Foto’s met een leuk verhaaltje erbij van je
eigen tuintje of van een vierkante bak met
plantjes, of wie de pottentoren uit eerdere
nieuwsbrieven heeft gemaakt, laat maar zien,
leuk om te delen.

drietal aanbiedingen in deze nieuwsbrief als je
in de natuur wilt live wilt zien wat we o.a.
kunnen plukken.
Zondagmiddag 3 juli in Bergen NH en zondagmiddag 7 augustus bij Stroe, vlakbij Den
Oever in NH mag je als junior tot en met 12
jaar mee voor 2,50 en op 20 juli in Exmorra
(vlakbij Makkum) mag je voor 5,00 de middag
meemaken, ook tot en met 12 jaar.
Alle drie de posters staan afgebeeld en aanmelden bij mij, via eerder genoemd mailadres.
Veel plezier met onderstaande informatie,
fijne zomer en geniet van alles wat om ons
heen groeit.
Anneke
Gaasterland, 24 juni 2016

Madeliefjes op je bord...
Madeliefjes, lieve kleine bloempjes
die o zo gezellig op je bord staan als
eetbaar bloempje.
De sla ziet meteen een stuk vrolijker en de
groene blaadjes die dichtbij de grond groeien
kun je eten net als veldsla, dus als heerlijke
rauwkost.

Opa’s,
oma’s, ouders
of andere volwassenen die hiermee aan de
slag zijn gegaan nodigen we ook graag uit een
bijdrage te leveren.
Op deze manier inspireren we samen weer
anderen.
Je kunt je bijdrage mailen naar mij:

Anneke@project7-blad.nl
met in het onderwerp van de mail de vermelding dat dit voor de junior-versie van Project7blad bedoeld is.
Ik ben benieuwd! ;-)

Op deze foto zie je sla zoals je wel zult herkennen en rechts daarvan liggen de blaadjes
van madeliefjes, gepresenteerd als 'sla'.
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Heerlijk met een gekookt eitje en aardappelpuree.
Zomerse gezelligheid, kost weinig tijd en groot
resultaat.

Het deksel heeft aan de bovenkant, dus bij het

Pannen op tafel
Pannen kunnen zo mooi zijn dat we ze
graag op tafel plaatsen als we de
maaltijd opdienen.
Maar pannen die zijn afgeschreven
kunnen wellicht toch ook nog een
plaatsje op een tafel krijgen, op een
tuintafel bijvoorbeeld met kruiden
erin geplant.

handvat, een bamboestok die vast is geknoopt
met een stukje touw. Het touw is een aantal
malen kruislings heen en weer gevlochten.

Weer eens iets anders dan kruiden in een pot
of mand.
Bedenk van tevoren waar de pan komt te
staan. Als dit buiten in de openlucht is dan is
het raadzaam om aan volwassenen te vragen
om een paar gaten in de bodem te boren,
waarover je aan de binnenkant een paar potscherven legt.
De bamboestok is lang genoeg om ongeveer
tot op de bodem van de pan gestoken te worden zodat het deksel op de pan blijft staan als
soort ‘achterwandje’.

Tijm in juspan
Komt de pan onder een luifel of overkapping
te staan dan zijn deze gaten niet per se noodzakelijk; Het gaat erom dat de pan niet vol
water komt te staan tijdens hevige regenbuien
of bij het sproeien van de tuin.
Welke kruiden je kiest maakt niet uit, van alles
is geschikt. Aardbeiplanten staan ook gezellig
maar plant je liever bloeiende planten in de
pannen, jij mag het zelf weten.

Pannen, schalen, er is
veel meer kookgerei
dat je kunt gebruiken.
Een grote soeplepel
gevuld met een vetplantje kan ook dienstdoen als hanger aan
een schutting. Een
gaatje is dan wel aan te
raden voor het overtollige water.
Kringloopwinkels verkopen de leukste nostalgische spullen voor
niet al te veel geld. Je
kunt al snel een leuk resultaat boeken als je
zin hebt om dergelijke decoraties te maken.

Op de foto’s zie je kruiden en aardbeien.
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Bloemen
in flesjes en vaasjes
Hoe leuk is het om bloemen uit je eigen tuintje te verwerken in versieringen op tafel?
Heel leuk, want je hebt de bloemen
via de knoppen zien ontstaan en vers
geplukt, meteen op tafel gezet geeft
een trots gevoel. Daar kun je met plezier van genieten.
Heb je geen eigen tuintje maar hebben jullie
thuis wel een tuin dan kun je deze versieringen ook maken.

Lukt het niet om in de eigen omgeving bloemen te plukken dan is er altijd nog het vrije
veld, de bermen, weiden en andere plekken
waar de wilde soorten staan. Deze staan over
het algemeen niet zo heel lang maar geven
wel een zomerse sfeer, een emmer vol fluitenkruid staat op een tuintafel al heel gezellig.
Als je dan ook nog een oude geëmailleerde
emmer hebt is het plaatje compleet.
Met flesjes en smalle vaasjes in combinatie
met een dienblaadje of houten kistje heb je
heel snel een vrolijk resultaat.

Kleine koffiemelkflesjes of andere leuke modelletjes die anders in de glasbak verdwijnen
krijgen een tweede leven met bloemen erin,
neergezet op een dienblaadje met bijvoorbeeld hooi ertussen.
De flesjes moeten wel heel goed schoon gemaakt zijn. Er mag geen spoortje van de oorspronkelijke inhoud achtergebleven zijn. Dat
zal het water snel beïnvloeden en dan is het
binnen de kortste keren troebel en dit werkt
in het nadeel van de bloemen.

Gebruik bij het plukken een scherp mesje om
de stelen af te snijden. Zet de bloemen, als je
ze niet direct in de vaasjes of flesjes zet, in een
emmertje water. Lukt dit niet, dan zullen de
stelen wat indrogen. Snijd dan een klein stukje
van de onderkant af, een halve centimeter is
genoeg, maar de cellen in de steeltjes zijn dan
weer helemaal vers en drogen niet uit wanneer ze direct in het water gaan.
Verdeel de soorten bloemen naar eigen idee
over de flesjes en kijk elke dag of er water
toegevoegd moet worden.
Verse bloemen nemen de eerste dagen altijd
het meeste water; vooral met warm weer is
het aan te raden hier goed op te letten.
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Met flesjes die anders naar de glasbak gaan
kun je een hele groep maken omdat je er al
snel meer van hebt.
Allerlei soorten vaasjes bij elkaar, wat we een
allegaartje noemen, geeft weer een andere
sfeer.

Elke plant heeft zijn bekoring, maar de OostIndische kers siert met blad en bloemen.
In de landen waar dit gewas oorspronkelijk
vandaan komt – en dan met name in de wat
koelere berggebieden - weet men al generaties lang dat het een geneeskrachtig kruid is
met kiemdodende eigenschappen.
De plant geeft de voorkeur aan een zonnige
plaats, maar groeit ook goed in de halfschaduw.

Blauwe flessen die onder andere in natuurwinkels te koop zijn met mineraalwater erin,
geven weer een heel andere uitstraling. Zo
kun je met glas en vaasjes van ander materiaal
op een eenvoudige manier heel veel leuke
decoraties maken.
Cadeautjes geven is zo een fluitje van een cent
en als er visite komt kun je snel even de tafel
binnen of buiten gezellig aankleden.
Een verzorgde tafel staat voor een warm welkom.

Plant van de maand:

Oost-Indische kers
Tropaeolum majus
Oost-Indische kers behoort tot de familie Tropaeolaceae en is komen overwaaien vanuit de
Andes. Landen als Colombia, Ecuador, Peru en
Bolivia zijn al veel langer bekend met deze
prachtige bloemen en bladeren.

Klimmen is deze plant niet vreemd, lange loten van wel 3 meter kun je dan ook zeker verwachten. Als klimmer kan hij in de zomer gedeelten van muren of pergola's versieren,
maar als bodembedekker slaat hij zeker ook
geen gek figuur.
De voorkeur gaat uit naar voedingsarme grond
waardoor er meer bloemen gevormd worden.
Als een plant het minder goed heeft dan krijgt
hij de 'drang om te overleven' dus komen er
meer bloemen, wat automatisch meer zaad
zal opleveren.
Meer zaad betekent automatisch een grotere
overlevingskans. Wanneer de grond een hoog
stikstofgehalte heeft, bevordert dat de bladgroei, wat ten koste gaat van de bloemen.
Zodra de eerste nachtvorst zijn intrede doet is
het snel gedaan met het mooie effect, want
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die omstandigheden worden door de plant
niet gewaardeerd.

Het is een veelzijdige plant, gemakkelijk te
zaaien en vrolijk om te zien.

Recepten met Oost-Indische kers:
Salades
Maak salades naar eigen idee en vul ze aan
met bloem en blad van de Oost-Indische kers.

De bladeren zijn in de keuken heel goed te
gebruiken met hun ietwat mosterdachtige,
peperige smaak. De Oost-Indische kers wordt
wel tot de specerijen gerekend. Voor salades,
verse roomkaas, kwark en omeletten is dit een
bijzondere toevoeging.
Ragfijn gesneden verfijnen zij sauzen en vinaigrettes. De jonge, malse blaadjes zijn het smakelijkst, wat ook niet vreemd is; dit is bij vee!
gewassen het geval. Hoe ouder, hoe pittiger,
of de smaak wordt dusdanig sterk dat deze te
overheersend kan zijn.
De verse, jonge, malse bladeren van elk gewas
zijn bijzonder. Denk maar aan een krop sla: als
deze te lang op het land staat en begint door
te schieten wordt hij ook niet meer voor consumptie aangeboden. Met andere woorden:
maak deze vertaalslag ook naar alles wat je
plukt aan groen, stengel en wortel.
Blijven we bij de Oost-Indische kers dan zijn de
bloemen nog een punt van aandacht. We
kunnen hier kort over zijn: ze zijn prachtig om
vers te verwerken als versiering op salades en
diverse gerechten die een vrolijke noot kunnen gebruiken. Op deze wijze wordt het met
elkaar aan tafel zitten plezierig ondersteund.
De bloemen zijn sappig en smaken mild. Zij
kunnen rauw of geblancheerd gegeten worden. De onrijpe bloemknoppen kunnen ingelegd worden in azijn en pekel. Zij vervangen
op deze wijze kappertjes.

Het blad, ragfijn gesneden, verrijkt de smaak
van de salade, de bloem geeft een fraai effect
en smaakt, net als het blad, enigszins peperachtig.

Een voorbeeld:
Aan de basissalade zijn onder andere toegevoegd: partjes tomaat, fruit (bramen), geitenkaas, aardbeibloempjes en aardbeien, hazelnoten, bloemen van het komkommerkruid en
bloemen van de Oost-Indische kers.
Zo kun je natuurlijk op vele manieren combineren en 'spelen' met de ingrediënten die je in
voorraad hebt of waar je vers over kunt beschikken.

Kruidenboters
Je kunt op allerlei manieren kruidenboters
samenstellen.

De zaden kunnen ook gebruikt worden en net
als de bloemknoppen in azijn ingelegd worden, maar op een andere wijze aan een maaltijd toevoegen is ook mogelijk.
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De boter kan, van kruiden voorzien, in een
schaal worden gedaan, opgesierd met allerlei
eetbare bloemen.

Extraatje op tafel
Zet gewoon eens een schaaltje bloemen van
de Oost-Indische kers op tafel bij de maaltijd.
Men zal misschien verbaasd zijn over deze
actie, maar wellicht is men nog meer verbaasd
over de verrassende combinatie met andere
gerechten.

Ovenschaal witlof met kaas
Maak op je eigen manier een witlofschotel. Als
de schaal uit de oven komt, laat je deze even
'bekomen'.

Deze schaal is voorzien van de bloemen van
de Oost-Indische kers, komkommerkruid, de
los geplukte bloemblaadjes van de goudsbloem, bloempjes van de aardbei en als finishing touch een aardbei.

Meng bloem en ragfijn gesneden blad van de
Oost-Indische kers door de roomboter. Voeg
eventueel wat Keltisch zeezout toe aan het
mengsel. Maak een rol van de kruidenboter en
leg enkele bloemen op de boter. Rol de kruidenboter vervolgens op in bakpapier (niet in
aluminiumfolie) en laat de rol in de koelkast
opstijven. Heerlijk op een stokbroodje.

Dan versier je het witlof met diverse bloemen;
akkerwinde, phlox, anjertjes, goudsbloem,
afrikaantjes, Oost-Indische kers, komkommerkruid.
Pluk van de goudsbloem, het afrikaantje en de
anjertjes de bloemblaadjes los.
Haal de bloempjes van de phlox los. De bloemen van de akkerwinde, de Oost-Indische kers
en het komkommerkruid kunnen zo over de
schotel worden verspreid.

Maak er een speels geheel van.
Dit is een typisch voorbeeld van rust tijdens
de maaltijd.
Je maakt deze schotels als je de tijd hebt om
lekker lang te tafelen.
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IJs met bloemen
IJs, druiven en mango's kochten wij in een
biologische winkel.
Over het vanille-ijs werden de bloemblaadjes

van goudsbloemen en afrikaantjes gestrooid.
Twee bloemen van de Oost-Indische kers
maakten het geheel af.

Even een paar meldingen
van activiteiten voor jou, je ouders, je grootouders…
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Let op!
Kinderen tot 12 jaar die mee willen wandelen
in Bergen en/of Stroe betalen € 2,50.

Deelname door kinderen tot 12 jaar aan de
middag in Exmorra bedraagt € 5,00.
Dit is exclusief het boekje, maar wel inclusief
thee!

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
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