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Andijvie is een groente… 
en  cichorei dan? 
 
Andijvie kopen we bij de groenteboer, in de 
natuurwinkel, de supermarkt of langs de weg 
waar men stalletjes met groente heeft staan. 

Bij deze stalletjes doe je het geld in een blikje 
en voor een leuk prijsje heb je de heerlijkste 
groente, vers van het land maar… we zijn wel 
kieskeurig en kopen alleen biologisch.  
Andijvie, heel bekend en normaal om te koken 
of rauw in maaltijden te gebruiken. 
Maar wat heeft andijvie met cichorei te 
maken? 
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Dat kun je lezen in deze nieuwsbrief want de 
cichorei is deze keer de plant van de maand. 
Je hebt natuurlijk ook weleens zin in een 
lekker gebakje. 
 
Wat dacht je van een gebakje met fruit en… 
een paar eetbare bloemen? 
Het recept staat in deze nieuwsbrief en 
misschien kunnen je ouders, opa’s of oma’s of 

andere ‘grote’ mensen je helpen om dit 
heerlijke lekkernij te maken. 
Simpeler om snel op je bord te ‘toveren’ zijn 
de hapjes van wraps. En… in plaats van 
gekochte limonade laten we zien dat je ook 
wat anders kunt drinken wat nog veel 
lekkerder smaakt. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief op de 
rand van augustus, het laatste staartje van de 
zomer. 
In september gaan we de herfst tegemoet, 
ook een prachtig jaargetij met veel bessen aan 
bomen en struiken, noten, pompoenen, de 
lucht die zo anders kleurt met warme tinten 
en de bloemen extra laat stralen. 
Elk jaargetij is prachtig, wat boffen we in 
Nederland met deze hele verschillende 
‘dingen’ want de winter heeft weer een heel 
andere beleving dan de zomer of de lente. De 
natuur is steeds anders en er is altijd wel iets 
te vinden wat eetbaar is als het niet vriest. 
We kunnen het jaarrond informatie blijven 
delen dus we gaan gewoon door! 
Tot de volgende maand. 
 
Anneke 
 

 
 

Een heerlijk hapje  
tussendoor... 
 
Een wrap (biologisch) besmeerd met een 
kruidenkaassmeerseltje, of roomboter met 
kruiden, waar je de blaadjes en bloemen van 
Oost-Indische kers op legt. 
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De wrap oprollen en in reepjes snijden. 
Prikkertje erin en je hebt heerlijke hapjes voor 
'zomaar tussendoor'. 
In plaats van wraps kun je ook dunne 
zelfgebakken boekweit pannenkoekjes als 
basis nemen.  
 

 

 

Vruchtencake met 
aardbeienjam, rode 
bessen en Oost-Indische 
kers 
 

 
 

Ingrediënten: 
125 gram speltmeel 
125 gram roomboter 
4 eieren 
1 theelepel kaneel 
1 theelepel natriumbicarbonaat 
3 à 4 kleine eetlepels kokosbloesemsuiker  
2 middelgrote appels 

6 gedroogde pruimen 
6 gedroogde abrikozen 
2 eetlepels rozijnen 
 

Werkwijze: 
Schil de appels en snijd ze in kleine partjes. 
Doe dit ook met de pruimen en de abrikozen. 
Dek de appelschijfjes even af met bijvoorbeeld 
een vochtige theedoek om verkleuren tegen 
te gaan. 
 
Verwarm tijdens het maken van het beslag de 
oven voor op ongeveer 170 graden. 
Meng alle ingrediënten goed dooreen tot een 
mooie egale massa ontstaat. 
Vet een (glazen) in met roomboter en vul deze 
met het beslag. 
 
Ongeveer een uur is nodig om de cake te 
bakken, afhankelijk van hoe je oven reageert. 
Of je er tegen het eind de bovenwarmte bij 
moet doen is een kwestie van kijken hoe je 
oven werkt.  
Vanaf drie kwartier de cake extra in de gaten 
houden. 
 

 
 

Plant van de maand: 

Cichorei 
Cichorium intybus 
 
Cichorei is een plant met prachtige 
lichtblauwe bloemen, soms zelfs lijkend op 
paars. Deze planten kunnen laag zijn, rond de 
20 cm, of hoog en dan wel anderhalve meter 
lengte hebben. 
 
De stengels zijn stijf, hoekig en vertakt. Een 
enorme vertakte plant kan het zijn en als hij 
dan rijkelijk bloeit is het een lust voor het oog. 
We komen deze planten op veel plaatsen 
tegen in de vrije natuur en als ik tijdens een 
wandeling aan een groep vertel dat je de 
bloemen kunt eten dan krijg je vaak reacties 
als… ‘ahhhhhhhhhh’… oftewel: dat vindt men 
dan zonde. 
Dat noem ik altijd weer een ‘hoog aaibaar-
heidsgehalte’.  
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Deze plant is familie is van onder andere 
andijvie en witlof en als we deze planten laten 
door groeien en bloeien, krijgen we eenzelfde 
soort bloem. 

 
Maar ja, andijvie en witlof zijn groenten die je 
kunt kopen en deze rauw of gekookt op je 
bord scheppen is dan heel gewoon… ’t is toch 
groente? 
Cichorei is ook groente en ook nog eens 
supergezond! 

 

De bladeren bij de grond lijken op paarden-
bloembladeren en vormen een rozet. 
Cichorei behoort net als de paardenbloem tot 
de composietenfamilie (Asteraceae). 
De blaadjes langs de stengels zijn langwerpig 
en smal. De bloemen zijn 3 tot 4 cm en zijn 
zichtbaar van juli tot september. 

 
De hele plant is eetbaar van bloem tot wortel 
en is een enorme vitaminen en mineralen 
leverancier. 

 
Dit is vanaf de oudheid al bekend. Voor de 
bloei kunnen de bladeren worden geplukt. 
Omdat zij een bittere smaak hebben, is een 
kleine hoeveelheid al genoeg om de smaak 
van salades te versterken.  
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Milde groentesmaken kunnen wat pittiger 
gemaakt worden. De gekookte bloeistengels 
kunnen met een saus naar keuze overgoten 
worden. 
 
Je kunt de bloemen, zonder de groene 
kelkblaadjes, dus los geplukt eten. Salades 
krijgen een extra vrolijke aanblik met deze 
bijzondere kleur blauw. 
 
De wortels, die lang en spilvormig zijn, kunnen 
enkele uren geweekt worden in water om de 
bittere stoffen wat te verflauwen. Daarna 
kunnen zij gekookt of gebakken worden. Deze 
wortels waren in het verleden de vervanger 
van koffie.  

 
Gedroogd, geroosterd en vermalen noemde 
men het surrogaat koffie.  
De wortels worden ook gebruikt om 
geneeskrachtige middeltjes van te maken. 
Deze plant is het bekijken meer dan waard, 
gewoon omdat de bloemen prachtig zijn, de 
hele plant ons veel te bieden heeft om van te 
genieten tijdens de maaltijd. 
 

 

Water met... 
En belangrijk om te weten is... 
 
Water met een smaakje door kruiden, limoen 
en komkommer. 
We kunnen heel veel soorten groente, fruit, 
kruiden en bloemen gebruiken om water een 
smaakje te geven en het ziet er meteen mooi 
uit. 

 
Wat wel belangrijk is om te weten dat kruiden, 
fruit en alles dat we toevoegen aan het water 
zuiverend kan werken. 
Dit is natuurlijk heel plezierig maar wat 
belangrijk is om te delen is het feit dat het niet 
altijd verstandig is het fruit, de kruiden of 
andere toegevoegde lekkernijen naderhand 
nog op te eten. 
Ten eerste is de smaak al een stuk minder; 
komkommer die een middag in een kan of een 
fles water heeft staan trekken, wordt zelfs 
heel flauw. 
Komkommer geeft de echte komkommer-
smaak af aan het water en je kunt vers water  
toch zeker wel een aantal keren bijvullen. 
Logisch dat de smaak van komkommer dan 
afneemt. 
Maar een ander punt van aandacht is dat deze 
ingrediënten het water kunnen zuiveren, 
oftewel: onzuiverheden opslaan in het fruit, 
de groente, of de kruiden. 
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Basilicum staat erom bekend dat dit fluor uit 
water kan zuiveren. 
Andere eventuele zware metalen worden ook 
gezuiverd uit het water door de toegevoegde 
kruiden of het fruit. 
Als je dan na het legen van de kan of de fles 
dit allemaal opeet, eet je dus de vuiligheid die 
zo mooi gescheiden was weer op. 
 

Wij gooien alles na gebruik weg. 
Laatst hebben we een keer bevroren fruit in 
een kan met water gedaan, deze eerst 
leeggeschonken en toen meteen het fruit 
opgegeten. Er zat zelfs nog ijs in het fruit. Op 
een heel warme dag dan is dat lekker en als je 
dan het fruit vrij snel opeet kan dat geen 
kwaad. 
 
Kruiden en andere lekkere dingen toevoegen 
aan het water staat leuk, heeft een reinigende 
werking en het water krijgt een heerlijke 
smaak. 
Flesjes gevuld zoals op de foto zijn handig om 
mee te nemen voor onderweg maar zorg dan 
dat ze koel staan in bijvoorbeeld een koelbox. 
Zo kun je je eigen limonade maken, veel 
gezonder dan wat je kunt kopen en leuk om te 
doen. 
 

Op de foto's:  

 

Komkommer, halve schijfjes met een takje 
basilicum. 
 
Limoentjes, ook halve schijfjes met een takje 
citroenkruid. 
 

 
 
Dit zijn natuurlijk maar voorbeelden. 
Komkommer met rozemarijn of munt is ook 
lekker en limoentjes of citroentjes kun je ook 
met andere kruiden combineren. 
 

Tip voor leerkrachten: 
Nu de scholen weer beginnen en het af en toe 
best nog warm kan zijn, is het misschien een 
aanrader om dan voor de kinderen in de klas 
dergelijke potten, flessen of kannen water 
klaar te hebben staan. 
Wellicht kunnen de ouders gestimuleerd 
worden dit idee uit te voeren. 
Het is een gezonde, lekkere en frisse dorst-
lesser, in ieder geval veel beter dan de suiker-
houdende limonades en (koolzuurhoudende) 
frisdranken of pakjes vruchtensap met bergen 
suiker erin. 
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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 

 
 

Citroenvlinder op een 

klaverbloempje 
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