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Eind november, koudere
dagen en vogels voeren…

Het is alweer het einde van de maand
dus tijd voor de nieuwsbrief voor onze
jongere (en oudere) lezers.
Vogel… Vogelmuur en vogelvoer. Eerlijk
gezegd is het toeval dat beiden in deze
nieuwsbrief staan.
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Vogelmuur kunnen we altijd vinden wanneer het niet vriest en daarom is deze
gezonde plant nu de ‘plant van de
maand’.
Vogels voeren is ook weer aan de orde nu
het kouder is geworden en ook weer
vriest, dus ook een onderwerp om even
bij stil te staan.
Al het voer dat we in de winkels kunnen
kopen is leuk en ziet gezellig maar of het
allemaal gezond is?
Dat is de vraag, want welk vet heeft men
gebruikt?

In deze nieuwsbrief een blik in onze ‘buitenkeuken’ waar wij zelf vogelvoer maken.
Dit onderwerp hebben we al vaker onder
de aandacht gebracht maar omdat ook
vogels gezond voer verdienen blijft het
belangrijk.
Laat je inspireren en maak het voer zelf
maar wel samen met volwassenen omdat
het vet gesmolten moet worden.
Biologisch ossewit kun je kopen bij slagers die biologische producten verkopen
of kijk op het internet en bestel het online.
Ossewit is prijstechnisch leuk om te gebruiken en simpel om uit te voeren.

Veel leesplezier, tot eind december, dan
verschijnt nieuwsbrief nummer 12 en beginnen we in januari aan het tweede jaar.
Anneke
Gaasterland, eind november 2016

Vogels voeren…
Nu het weer kouder is en de vogels
dichterbij de huizen komen is het
weer een mooie gelegenheid ze langer
bij je te houden door voer op te hangen of neer te leggen.
De winkels zijn ook weer overladen met
vogelvoer. De vraag is alleen of dit allemaal zo gezond is.
Vogelvoer dat in de warmte niet smelt is
gemaakt van ongezonde vetten. Net als
bij de mens moeten we voor dieren ook
de gezonde vetten gebruiken.
Biologisch ossewit is een voorbeeld een
vet dat je kunt gebruiken om heerlijk
vogelvoer te maken.
Niet de pakken uit de supermarkten die
niet biologisch zijn, daar zit een gevaarlijke stof in, een stof op basis van siliconenolie.
Dat willen we niet in ons lichaam maar
ook niet in de lijfjes van vogels.
Als je oud servies met een oortje hebt,
denk aan kopjes, mokken, soepkommen,
sauskommen of andere kannetjes dan kun
je op een leuke manier vogelvoer maken
en ophangen aan boomtakken of andere
planken/latten in de tuin.

Kijk waarom Pooh-beer op de foto staat
in deze nieuwsbrief en de veldkers kun je
ook in de winter scoren als je mazzel
hebt en dat het overheerlijk smaakt bij
de maaltijd.
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je dat neer en steek je er meteen een
stokje in, tegenover het oor.
Als het servies dan hangt kunnen de vogeltjes op het stokje staan om bij het
voer te komen.
Handig he? ;-)
Het vet zal buiten wanneer het koud is
snel stollen, even goed laten uitharden en
daarna kun je het servies ophangen.

Heb je geen oude kopjes of kannetjes,
kijk eens in een kringloopwinkel; voor een
paar centen kun je van alles ’scoren’ en
voor een paar euro heb je dan een tas
vol.
Touwtje aan het oor en je hangt het voer
op.
Laat het ossewit langzaam smelten. Mijn
tip is om dit buiten te doen op een oliestel, een elektrisch plaatje of andere
kookgelegenheid.
Ossewit heeft een pittige geur en persoonlijk ben ik niet zo gek op de vette
walm in huis. Onnodig schoonmaakwerk
vermijden we graag.
Dus… vogelvoer maken wij uitsluitend
buiten onder onze overkapping.

Langzaam smelten is belangrijk, het vet
mag niet gaan borrelen, dus koken. Wanneer het is gesmolten dan giet je vogelzaad in de pan, net zoveel tot het vet
verzadigd is maar er nog wel een klein
laagje bovenop drijft.
Met een pollepel alles goed roeren.
Ondertussen is het handig als je stokjes
en takjes klaar hebt liggen want zodra je
een kopje of ander serviesonderdeel hebt
vol geschept met het vet en voer dan zet

Bij ons komen er niet alleen mezen eten
maar ook roodborstjes, mussen, merels
en zelfs af en toe een bonte specht.
Nu wonen wij wel aan de rand van een
aantal bossen en in een zeer landelijke
omgeving, dat scheelt maar ook in steden
en andere drukke gebieden zijn vogels die
graag te gast komen in deze koude maanden.

En… als de temperatuur in het voorjaar
stijgt dan smelt het vet vanzelf dus je
kunt met eigen gemaakt voer nooit te
lang de vogels voeren.
Want in het voorjaar zoeken zij zelf weer
van alles.
Je kunt ook een taart maken en op een
tuintafel neerleggen.
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Roodborstje doet aan zelfbediening...
Wij maakten vogelvoer om mee te nemen
naar een locatie waar we lezingen organiseren.
Alles was netjes ingepakt en de doos met
inhoud stond even buiten onder de overkapping.

Vul een schaal, kijk naar een leuk model,
tulbandvorm, een ovenschaal of…
Vul deze met het verzadigde vet met voer
en laat goed harden.
Wanneer het vet door en door gehard is
de schaal omkeren, lukt het niet de taart
eruit te krijgen zet de schaal dan even
(met het voer naar boven gericht) in een
bak met heet water, heel even natuurlijk
want anders smelt er teveel vet.
Daarna zal de taart snel loslaten en leg
deze op een leuk bord wat je buiten kunt
neerzetten.
Leg daar eventueel appels (ook biologisch) bij en ander verantwoord vogelvoer
en voor je het weet heb je een complete
voedertafel.
Je gasten zullen blij zijn.
Extra noot:
Deze leuke klus moet je wel uitvoeren
samen met volwassenen.
Het vet is dusdanig heet, pas op, brand-

In de tuin hing op dat moment genoeg
voor alle vogelvriendjes maar een lief
brutaal roodborstje wilde toch wat meer
hebben.
Krijg ik het niet?
Dan pak ik het zelf wel...

En zo begon het vogeltje te pikken aan
het folie.
We hebben de doos maar snel opgeruimd
;-)

Tip:

blaren zijn niet leuk dus werk verantwoord en overleg met de personen die
jou willen helpen.
Dank namens heel veel vogels.

Een kop en schotel gevuld met vogelvoer is leuk om cadeau te geven,
zo laat je andere mensen ook zien
hoe leuk dit is en zij kunnen zelf
ervaren hoe de vogels in hun tuin
of op het balkon reageren.
Want... wedden dat ze dit eerst
opeten en dan pas weer aan het
gekochte uit de winkel gaan als er
niets meer is?
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Veldkers...
Als het niet vriest kun je ook in deze
maanden de veldkers aantreffen in de
tuin.

Dat is leuk en.... heerlijk.
Een traktatie bij een kop thee, vooral op
koude dagen.

De veldkers is familie van de tuinkers
maar smaakt eigenlijk veel lekkerder dan
de gekochte doosjes met tuinkers.

Veldkers leent zich uitstekend als toevoeging bij sla, maar ook op een gekookt
eitje of andere gerechten.
Een beschuitje, een cracker of andere
lekkere (biologische) ondergrond met
roomboter en een plakje kaas afgewerkt
met veldkers en tomaatjes kan heerlijk
zijn als een tussendoortje.

Beschuitje met honing
en kaneel
Honing is gezond, we kopen dan wel
de biologische honing die koud geslingerd is, dat wil zeggen de 'harde' honing, niet de vloeibare.
Kaneel is ook gezond en honing en kaneel
samen is supergezond.
Deze combinatie schijnt een feestje te
zijn voor ons lichaam.
Dus... hoe leuk is het een beschuitje te
besmeren met biologische roomboter
waar je honing overheen smeert en dit
bestrooit met kaneel?
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die elders gebruikt wordt voor een eetbare plant, dan ontstaan er verwarringen en
narigheid en dat moeten we natuurlijk
vermijden.

Vogelmuur
Stellaria media
Vogelmuur is zo’n kruid dat heel bekend is en zeker bij de echte tuiniers.
Een soort dat ook altijd als onkruid
wordt omschreven en overal groeit
waar je het niet wilt hebben.

Het is een gemakkelijk te verwijderen
plant. Met de handen trek je hele plakkaten zonder moeite zo uit de grond. Ondanks dat hij wijdvertakt kan zijn heeft
deze plant maar één wortelstelsel.
Vogelmuur is een eenjarige plant met 5
tot 40 cm lange dunne ronde stengels,
liggend of opgaand.
De bladeren zijn rondachtig tot eivormig,
toegespitst, gaaf langs de randen met bij
de lagere bladeren een duidelijk bladsteeltje. Hogere bladeren zitten langs de
stengels. Tere witte bloempjes als kleine
sterretjes bloeien van januari tot december.
Vogelmuur is er heel kort niet, in het
voorjaar zijn het kleine plantjes en in de
zomer zijn het grote pollen.
Vogelmuur hoort bij de anjerfamilie (Caryophyllaceae).

Dat vogels gek zijn op deze plant is direct
te begrijpen door de naam.
Met name volièrehouders gebruiken deze
plant om hun vogels van groenvoer te
voorzien.
Een andere Nederlandse naam is kippenmuur omdat kippen er ook dol op zijn;
het is een beetje afhankelijk met Nederlandse namen in welk gebied je woont,
welke naam het meest gebruikt wordt.
Muur is een derde variant op de naam.
Daarom is het belangrijk dat we altijd
naar de Latijnse naam kijken als we spreken over eetbare planten want door de
verschillende naamgevingen is een foutje
snel gemaakt.
Als een giftige plant dan toevallig in een
ander deel van ons land een naam heeft

... Als onderdeel van een salade …
Als het niet vriest is er eigenlijk altijd wel
ergens vogelmuur te vinden.
Akkers, tuinen, wegbermen, muren en
omheiningen zijn de plaatsen waar vogelmuur uitstekend gedijt.
De smaak doet denken aan jonge maïskolven door de zacht-zoete smaak.
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Zolang de plant zichtbaar is kun je er van
profiteren maar in het voorjaar is de
smaak het sterkst.

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
Roodborstje (Erithacus rubecula)

De saladebar van Moeder Natuur ...
De stengels, bladeren en bloemen zijn
eetbaar. Vogelmuur kan als spinazie bereid worden, toegevoegd worden aan
kruidige soepen en voorjaarssalades.

Broodje gezond 'puur natuur'
Juist in voorjaarssalades omdat dan de
smaak optimaal is en dit goed past bij de
ingrediënten en voorjaarssfeer.
Een heerlijke combinatie is vogelmuur
met basilicum, mozzarella en tomaatjes.
Vogelmuur is supergezond en heeft o.a.
een hoog vitamine C gehalte.
Een heerlijke malse groente die we vrijwel het hele jaar kunnen scoren!

Het roodborstje is een zangvogel uit de
familie Muscicapidae (vliegenvangers).
Hij waagt zich dicht bij huizen, vooral 's
winters. Verder is het een zeer talrijke
broedvogel van grote tuinen, parken en
bossen.
Het is een vrij gedrongen vogeltje en zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een
opvallende bruinrode tot oranje keel.
De zang is het hele jaar te horen.
Hij begint ’s ochtends al te zingen als het
nog donker is. (Wikipedia)
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