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Zomervakantie, zomer-activiteiten, zomergevoel, zomerbloemen…
Oost-Indische kers op een broodje kaas...
Water met een overheerlijk smaakje...
Plant van de maand: Goudsbloem
Omelet met Oost-Indische kers
Wil je snel een lekker 'watertje' met een smaakje?
Colofon

Zomervakantie, zomeractiviteiten, zomergevoel, zomerbloemen…

Bij de zomer denken we aan zomervakantie, daardoor aan zomeractiviteiten wat een zomergevoel oproept…
en als we om ons heen kijken zien we
heel veel zomerbloemen.
Zomer betekent overvloed, een seizoen waarin we volop kunnen genieten van heel veel zon
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(als het mee zit) van heel veel mooie zomergroenten, zomerfruit, vlinders en
andere kleine en grote dieren om ons
heen en… van slakken .
Slakken horen ook in de kringloop
van de natuur en dus ook die van
onze tuinen, alleen zijn we daar
doorgaans niet zo blij mee.
Eerlijk gezegd moet ik ook bekennen
dat ik het kleine glibberige plaaggeesten vindt die ondanks hun traagheid
toch heel snel zijn met het opsnoepen
van onze mooie blaadjes raapsteeltjes en
andere groenten.
Maar ook aan de vaste planten zie je duidelijk
sporen.
Jammer maar helaas en wie je ook spreekt –
of dat nu in het noorden van het land is of in
het zuiden – slakken vreten zich overal de
buikjes vol.
Wel schattig om te zien was afgelopen week
een klein muisje in onze tuin die omhoog klom
langs de stengel van het kaasjeskruid.
En… ze dineren in onze buitenkeuken.
Daar staan walnoten en nu zijn er twee verschillende muisjes heel actief en hebben een
aantal noten gekraakt en heerlijk opgegeten.
Sterker nog: het boeide ze niet eens meer
als wij in de buurt kwamen, ze gingen
onverstoorbaar door. Beide muisjes
waren nooit samen tegelijk aan het
smikkelen, maar duidelijk te zien
was dat de ene muis groter was dan
de andere.
Het lukte om een foto te maken van
één van de twee; het is niet de
meest mooie foto maar je kunt ook
niet aan een muis vragen om even
netjes te gaan poseren ;-)
Muisjes hebben een hoog aaibaarheidsgehalte, als ze maar niet in huis komen.
Verder mogen ze wat ons betreft in de tuin
leven en een paar noten kraken.
Muizen horen ook in de tuin net als vlinders
en andere dieren, groot en klein; dat heeft te
maken met de natuurlijke balans.
Wie de muis weg gaat jagen veroorzaakt onrust en je verdrijft de een en de ander komt
alweer aangerend, bij wijze van spreken.
Zolang je voldoende voedsel in je tuin hebt
dan blijven ze daar.

Op dit
moment
hebben wij geen kat, de laatste die wij hadden
zou het deze muis zeer lastig hebben gemaakt
want alle katten jagen op muizen maar die van
ons was een superjager wat dat betreft.
Hij groef ook de mollen uit de tuin, een rover
eerste klas.
Maar een geluk voor de kleine muizen: we zijn
kat-loos en wij leggen hem of haar geen strobreed in de weg.

Wij genieten ook van de bloemen in de tuin,
van de goudsbloemen die zo heerlijk kruidig
ruiken en een vrolijke bloemengroet geven.
Daarom zetten we deze maand de goudsbloem in het zonnetje en is dit de plant van de
maand.
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De goudsbloem is eetbaar, is geneeskrachtig
en is ook heel gewoon mooi.
Alleen… als je deze bloemen en eventueel
jonge blaadjes op je bord presenteert dan
uiteraard geen bloemen gekocht in een ‘gewone’ bloemenwinkel.

Als je goudsbloemen in een ‘gewone’ bloemenwinkel koopt loop je ook dat risico.

Deze zijn niet biologische en zijn zeer zeker in
aanraking geweest met gif of andere ongezonde invloeden.
Moet jij je eens even voorstellen: afgelopen
week hoorde ik dat een niet biologische
bloemkool ook acht keer de gifspuit over zijn
‘bolletje’ heeft gehad. Van niet biologische
aardappelen wist ik dat en vaak gebeurt dat
nog vaker.
Laatst vertelde een mevrouw mij dat zij thuis
een niet biologisch aardappelen bedrijf hadden en haar man spoot om de zes dagen gif
over de planten.
Diepe zucht… al dat gif blijft op de bladeren
liggen groeit mee tijdens het groter worden
van de bladeren en stelen en dan komt de
volgende lading alweer wat ook weer meegroeit.

Daarom: zelf zaaien en ook nog het liefst van
biologisch zaad, te koop bij heel veel natuurwinkels of via internet.
Er zijn ook tuincentra die biologisch zaad verkopen. Mogelijkheden genoeg, voor iedereen
toegankelijk.
De goudsbloemen, een gemakkelijke tuinplant
en ook mooi in een zomers boeket.
Wat een zomervreugde!
Geniet van deze nieuwsbrief.
Tot volgende maand, in augustus.

De aardappelen onder de grond nemen het gif
op dat de bodem insijpelt bij een regenbui en
zij staan in contact met de bladeren boven de
grond.
Je eet dan dus een bom gif van heb ik jou
daar.

Anneke
25 juli 2016
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Oost-Indische kers
op een broodje kaas...
Een broodje besmeerd met roomboter en
belegd met kaas, beetje sla en komkommer.
Compleet gemaakt met de bloemen en blaadjes van de Oost-Indische kers.

Je kunt water een heerlijke smaak geven door
komkommer òf in hele dunne schijfjes te snijden, òf zoals wij hebben gedaan in lange slierten aan het water toe te voegen.
Deze lange slierten kun je maken met een
speciaal apparaatje.
Wie nu nieuwsgierig is waar wij dit kochten…
ik zal meteen maar even vermelden dat wij dit
bij Blokker vonden.
Heel eenvoudig kun je hiermee prachtige lange dunne slierten maken door de komkommer te draaien, net als een potlood in
een puntenslijper.
Bij de komkommer staken we nog een paar
takjes rozemarijn in het water.
Lekker dat dit was en bovendien heel gezond.
Zowel komkommer als rozemarijn zijn goed
voor ons om zo nu en dan in de maaltijden
te verwerken.
De kan met water kun je steeds aanvullen,
zodat je een paar uur gebruik blijft maken
van de komkommer en rozemarijn.

Water met een
overheerlijk smaakje...

Doe dit niet langer dan een kleine dag. De
smaak van de komkommer is dan een stuk
verminderd omdat deze opgenomen is in het
water.
Maar het is ook aan te raden regelmatig de
ingrediënten te verversen want deze kunnen
bederven als we alles te lang blijven gebruiken.
Bij heel warm weer is een dag lang genoeg,
ook als je de kan in de koelkast bewaart.
Met alleen kruiden kan het soms twee dagen,
maar kijk wel of de blaadjes nog steeds fris
zijn; zodra deze wat verkleuren dan kun je
beter weer opnieuw beginnen.
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Plant van de maand:
Goudsbloem
Calendula officinalis

Goudsbloemen zijn van die bloemen die er
volgens mij altijd al zijn geweest. Logisch, zul
je denken als je ook weet dat deze plant een
rijke geschiedenis heeft, maar meer op persoonlijk vlak is dit een bloem die altijd wel
ergens opduikt.
Mijn herinneringen gaan zeker terug naar de
tuin van mijn opa en oma. Daarin stonden
altijd goudsbloemen te pronken, kleinbloemig,
grootbloemig, licht oranje, neigend naar geel,
donker oranje en ook wel de dubbelbloemige
soorten, waarvan het hart helemaal gevuld
was met bloemblaadjes.

Deze dappere eenjarigen, die je heel gemakkelijk zelf kunt zaaien, stellen geen hoge eisen;
zelfs op zandgrond komen zij nog tot hun
recht. Een zonnige standplaats bevordert de
hoeveelheid bloemen.
Deze plant 'huppelt' als het ware door de tuin;
omdat dit gewas zichzelf zo gemakkelijk verspreidt door de zaden te laten vallen kun je
verrassende effecten krijgen.
De goudsbloem was voor mij altijd
een geliefde bloem om te plukken.
Wat dan direct ook weer in mijn
herinnering naar boven komt is
het plakkerige gevoel en de zeer
sterke, kruidige geur, specifiek
horend bij de goudsbloem.
Wat me van de goudsbloem
verder te binnen schiet is dat je
ze in veel gevallen ook in moestuinen tegenkomt.
Als je langs volkstuintjes wandelt zijn
de oranje plekken al snel ontdekt, net
als de kleurige plekken van zonnebloemen,
Oost-Indische kers, en afrikaantjes. Dit zijn van
die bloeiende gewassen die je daar ook zeker
aan zult treffen.
De naam 'Calendula' is het verkleinwoord van
'Calendulae' en betekent 'kleine kalender' of
'kleine klok'. Deze verwijzing vindt zijn oorsprong in het feit dat de bloemblaadjes zich
sluiten als er geen zon meer is. Vroeger dacht
men dat goudsbloemen door hun heldere
kleur slechte humeuren konden laten verdwijnen. De goudsbloem kent een rijke geschiedenis aan mythen en sagen; zeker als 'afweerkruid' hoort ook deze plant in die rij te staan.
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Afwerend naar heksen en ander gespuis dat in
het dagelijks leven niet werd gewaardeerd. In
de 16e eeuw werden de bloemblaadjes van de
goudsbloem in grote hoeveelheden gedroogd
en verkocht om de winterstamppotten mee
op smaak te brengen.

Jonge goudsbloemplantjes
Toegevoegd aan ingemaakte vruchten, siropen en salades deden zij het ook goed. De
oranje kleur lijkt op de kleur van saffraan, in
verhouding een duur product en in vroeger
tijden dus een bijzondere luxe. Daar had men
als oplossing de goudsbloem voor.
De bijnaam is dan ook 'saffraan van de arme
man'. De verse of gedroogde blaadjes geven
bijvoorbeeld rijst een gele kleur.
In zoete gerechten, broodjes of koekjes doen
zij het ook lang niet slecht.
De goudsbloem behoort tot de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae).
De goudsbloem is zeker ook in de tegenwoordige, moderne, keuken creatief in te zetten
om gerechten te kleuren met de bloemblaadjes. De hele bloemen, dus intact gelaten, zien
er zeer decoratief uit op salades.

Als toevoeging aan een gemengde salade
moeten de bloemblaadjes eerst losgetrokken
worden van het hartje. Strooi de blaadjes
speels over de salade.
De bloemen kun je heel eenvoudig zelf drogen
door de bloemhoofdjes op een broodplank of
fijn rooster (horrengaas) te leggen. Zorg voor
voldoende ruimte tussen de bloemen zodat ze
sneller drogen.
Pluk, als je ze wilt drogen, de bloemen nooit
als ze nat zijn na een fikse regenbui. Dat geldt
overigens voor alles wat gedroogd wordt.
Wanneer een gewas nat is zal de kwaliteit na
het drogen minder zijn. Denk aan smet,
schimmel en een minder goed ogend eindresultaat.
Geneeskrachtig is de goudsbloem zeker en
deze positieve eigenschap heeft hij al breed
verspreid. De tweede naam, 'officinalis', duidt
hier ook op. Wereldwijd wordt op die manier
aangegeven dat een plant een erkende geneeskrachtige werking heeft.
Denk aan de Calendula zalf die een enorme
bekendheid geniet.
Thee van Calendula zou van binnenuit een
helende werking hebben. Thee zetten we van
de gedroogde bloemen. Dit gewas bevat een
enorme rij aan goede stoffen maar op culinair
gebied is het goed om te weten dat we vitamine A en C krijgen aangeleverd als we open
staan voor de diverse toepassingsmogelijkheden van deze plant.
Goudsbloemen bevatten tevens de mineralen:
calcium, silicium en zwavel.
Eet smakelijk van de vrolijk opgesierde en
gekleurde gerechten met de overbekende
goudsbloem die zwaar ondergewaardeerd
wordt en alle lof verdient!
Tot de vorst bloeien zij in de tuin, na de zomer
wel minder explosief maar hier en daar pronkt
dan toch nog een oranje bloempje wanneer
de dagen korter worden. Gaat het vriezen dan
is het gebeurd en wachten we weer op de
jonge zaailingen in het voorjaar die de cyclus
weer zullen herhalen.
Zet eens een paar bloempjes in een vaasje in
huis, een heerlijke, kruidige geur komt je tegemoet wanneer je dicht bij de bloemen
komt. De diep oranje kleur trekt ieders aandacht!
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Ouderwets of hip, de goudsbloem hoort er
wat mij betreft helemaal bij!

Recepten met goudsbloemen:
Goudsbloemthee

Je kunt thee
zetten van de gedroogde goudsbloemen. Dit is
goed te combineren met bijvoorbeeld citroenmelisse of een schijfje citroen.

Groentesoep met goudsbloemgarnering

Kruidenboter met goudsbloemblaadjes
Laat biologische roomboter op kamertemperatuur komen. Je kunt vele soorten 'wilde'
gewassen aan een kruidenboter toevoegen.
Denk bijvoorbeeld aan: zevenblad, duizendblad, paardenbloemblad en brandnetel.

Maar ook bieslook doet het goed. Kies echter
één of twee soorten, aangevuld met de
bloemblaadjes van de goudsbloem.
Voeg hier, als je dit lekker vindt, wat Keltisch
zeezout aan toe.

Goudsbloem in een zomers
boeketje

Maak naar eigen idee een groentesoep.
De goudsbloemblaadjes zorgen voor de vrolijke noot.
Nadat je de soep hebt opgeschept, strooi je de
bloemblaadjes er overheen.
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Omelet met
Oost-Indische kers
Van de Oost-Indische kers werden de bladeren
en bloemen fijngesneden door een omelet
verwerkt.

Zo heb je snel een gezond en gezellig resultaat.
Eet smakelijk!

Wil je snel een lekker
'watertje' met een
smaakje?
Lekker koud water met een paar takjes munt
geven al snel een heerlijk 'watertje' om te
drinken.

Samen met een rode peper, uitjes, Keltisch
zeezout en een beetje kurkuma alles goed
gemixt.

De bladeren en bloemen smaken peperachtig
en samen met een pepertje ondersteunt dit
elkaar.

Enkele bloemen en bladeren op het ei gedecoreerd zorgen voor een feestelijke verschijning
op tafel.

Simpel maar leuk en... lekker.
Als je de fles in de koelkast bewaard kun je
hier twee dagen van genieten.
Buiten de koelkast is het beter dagelijks de
karaf af te wassen en de munt te vervangen.

Een heerlijke verfrissende dorstlesser.
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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

Vlinder op watermunt
Watermunt groeit op veel plaatsen in de vrije natuur waar het vochtig is.
Denk aan natte graslanden bij sloten, aan de randen in sloten en meren.
Watermunt kun je op dezelfde manier gebruiken als alle muntsoorten.
Bloemen en blaadjes zijn ook op en in gerechten te gebruiken maar denk er wel om dat
deze muntsoort een echte muntsmaak heeft, dus gebruik er niet te veel van.
Vers en gedroogd is watermunt ook voor thee te gebruiken.
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