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December 2016,
bijna nieuwjaar…

recept waarbij wilde groenten, kruiden
en eetbare bloemen voor het grootste
gedeelte op jaarbasis in de hoofdrol
staan.

Op de drempel van het oude en het
nieuwe jaar de laatste junior-project7blad nieuwsbrief.
Zo zijn we ook het klokje rond want de
eerste verscheen in januari van dit
jaar.

En… als extraatje hebben we vier verschillenden zondagen in 2017 gepland om
iedereen die dat wil als gast mee te laten
wandelen langs de eetbare planten bij
ons in de buurt.

Je hebt nu twaalf nieuwsbrieven van ons
gekregen en als je deze nog eens wilt
nalezen dan kun je dat doen op de site
bij de speciale knop.
Elke nieuwsbrief, drie stuks, die wij verspreiden heeft een aparte knop en vanaf
dag één dat we hiermee begonnen is alles
terug te vinden.
De Junior-nieuwsbrief heeft als vaste rubriek ‘De plant van de maand’ en dat is
ditmaal de laurier.
We presenteren deze maand nog het één
en ander in decembersfeer want het is
tenslotte kerstvakantie dus mogen we nog
een beetje kerstsfeer delen zo voor de
eerste januari.
Als het niet vriest zijn er best nog wel
blaadjes te vinden die eetbaar zijn, ook
daar kun je een paar voorbeelden van
zien.
Het zijn slechts een paar voorbeelden
want in de praktijk is het meer dat we
kunnen gebruiken maar om je een idee te
geven zijn dit soorten die misschien wel
in jullie eigen tuinen groeien.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en
volgende maand komen we graag weer bij
je terug met de volgende en meteen de
eerste van het tweede jaar.
O ja… wil je elke weekend een recept
ontvangen?
Of denk je dat je ouders, opa’s en oma’s,
juffen of meesters dat wellicht leuk vinden?
Geef maar aan hen door, elk weekend
sturen wij naar wie dat wil minstens één

Dus… wie het recept krijgt heeft in die
zin een streepje voor omdat hij of zij dan
echt interesse heeft deze planten toe te
passen in de maaltijden.
Leuk toch? 
Wij zouden het heel leuk vinden om heel
veel jongeren te mogen ontvangen die
interesse hebben in de ‘wilde’ planten,
bloemen, kruiden, etc.

Voel je welkom en lees hier
meer over in deze nieuwsbrief.
Fijne dagen verder deze vakantie en alvast een geweldig nieuwjaar gewenst!
Bloeiend, groen en bruisend!
Anneke
Gaasterland, 28 december 2016
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Kruidenboter...
Deze kruidenboter maakten wij met
Kerstmis.
Maar omdat deze ingrediënten niet
alleen in deze tijd voorhanden zijn
delen we dit recept graag en presenteren wij het nog even in decembersfeer.
Het leuke is dat we eind december blaadjes van de smalle weegbree en de paardenbloem in deze boter hebben verwerkt,
gewoon vers geplukt in de vrije natuur.
Als het niet vriest kun je in december ook
van alles vinden, al moet je wel iets beter kijken of soms echt even goed zoeken, maar je hebt ook plekken waar van
alles bij elkaar staat.
Wie wilde groenten en kruiden in de eigen tuin toelaat zal daar vast wat kunnen
vinden.

Wij plukten ook nog het één en ander
gewoon bij onze eigen deur. Komend
voorjaar komen die planten weer in grotere aantallen op en is het helemaal een
feestje om dit soort kruidenboters te maken.

De verse andere – bekende – keukenkruiden komen ook allemaal uit eigen tuin,
behalve de bieslook. Deze kochten we
biologisch in de winkel. Onze eigen bieslook is na de vorst verdwenen en zal in
het voorjaar weer opkomen.

Ingrediënten:
 1 pakje biologische roomboter van 250
gram (op kamertemperatuur, in een
glazen of roestvrijstalen schaal)
 een klein handje bladeren van de
smalle weegbree
 een klein handje bladeren van de
paardenbloem
 een paar takjes bonenkruid (lijkt op en
smaakt als tijm)
 enkele blaadjes salie
 een takje wilde marjolein (oregano)
 een paar takjes van de kerrieplant
 bieslook
 drie teentjes knoflook

Werkwijze:
Haal de boter een paar uur voordat je de
kruidenboter gaat maken uit de koelkast,
maak de verpakking open en doe ‘m in
een glazen of roestvrijstalen schaal.
Laat het boterpapiertje er bovenop liggen.
Zet de schaal in een verwarmde ruimte
(kamer of keuken) en laat de boter op
temperatuur komen.
Hij moet, net als de boter die je voor je
brood gebruikt, goed smeerbaar zijn.
Zet alle kruiden ‘uit het wild’ in een bak
water met natriumbicarbonaat of Keltisch
zeezout. Laat een poosje staan.
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Spoel de kruiden daarna af onder de
kraan. Spoel ook de bieslook.
Strip de blaadjes van het bonenkruid en
de kerrieplant van de harde steeltjes.
Snijd of hak de blaadjes ragfijn.
(Wij gebruikten een koksmes met een bol
snijvlak. Hiermee bereik je eenvoudig het
gewenste resultaat. Houd gewoon de punt
van het mes op de snijplank gedrukt en
maak dan snelle snijbewegingen. Denk
om je vingers!)

Doe alle kruiden nu in de schaal bij de
boter en prak ze er goed doorheen met
een dinervork.
Zorg ervoor dat ze mooi egaal verdeeld
worden. Doe nu de kruidenboter heel
zorgvuldig in een mooie botervloot, of in
een mooie schaal. Probeer niet te morsen
of uit te smeren; je wilt de kruidenboter
tenslotte piekfijn presenteren!

Tip:
Verwijder van de oregano ook de dikkere,
harde steeltjes.
Snijd de blaadjes van de smalle weegbree, de paardenbloem, de salie en de
oregano ragfijn.
Doe dit ook met de bieslook.

Zorg ervoor dat de kruidenboter niet te
veel afkoelt. Hij moet goed smeerbaar
blijven.
Heerlijk op een stukje warm (stok)brood
of op een toastje!
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Het brood op de foto is een zelf gebakken
brood van speltmeel.
Het recept voor dit brood kun je krijgen
door je te abonneren op ‘Het Wekelijkse
Recept’, een GRATIS service van Anneke
en Project 7-blad.
Je kunt de recepten verzamelen door ze
te printen en ze te bewaren in een multomap.

Water…
met een smaakje
In deze laatste nieuwsbrief van het
jaar mag de kerstsfeer nog een beetje
meedoen. Daarom water met een
smaakje wat je op deze veel vaker
kunt maken nog even in sfeer passend
bij de laatste dagen van het jaar.

Op een liter water gebruik je de pitten
van een halve granaatappel, een klein
appeltje en een paar takjes salie of een
ander kruidje.

Als jij, of je vader, moeder, opa, oma,
meester of juf, of wie dan ook, iedere
week een recept wil ontvangen dan kan
dat!
Gewoon even een mailtje sturen naar:
Anneke@project7-blad.nl.
Je krijgt dan ieder weekend een recept in
je mail.
Wij streven ernaar dat in zo’n 90 – 95%
van de recepten WILDE planten, bloemen,
kruiden en vruchten gebruikt worden.
Heel veel plezier en succes!
Anneke Bleeker

In plaats van salie kun je ook munt, rozemarijn, tijm, bonenkruid of bijvoorbeeld basilicum gebruiken.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van
verse kruiden.
Het appeltje goed afwassen en in stukjes
snijden en met schil en klokhuis en al in
de kan doen.
Uiteraard gebruiken we biologische producten en als je kruiden in de tuin hebt
om te oogsten is dat helemaal leuk.
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Wat ook niet onbelangrijk is, is dat kruiden en fruit het water zuiveren en dat
wat zij uit het water verwijderen slaan
zij op in de eigen cellen.
Zou je na het legen van de kan dit alles
opeten dan eet je alsnog de minder fijne
stoffen die zo netjes gezuiverd waren.
Van basilicum is het bijvoorbeeld bekend
dat deze plant fluor uit water haalt, leuk
om te weten wanneer je naar een gebied
zou gaan waar fluor aan het water is toegevoegd, hoewel het dan verstandig is
goed bronwater te gebruiken.
Water met een smaakje kun je dagelijks
maken en citroentjes of limoentjes doen
het ook altijd goed, zo heb je geen pakken sap meer nodig uit de winkel en maak
je je eigen combinaties met fruit, kruiden
en denk ook aan eetbare bloemen voor
een gezellig effect tijdens een feestje.
Anneke

Recent gesignaleerd...
Deze wilde groenten heb ik kort geleden gefotografeerd en we verwerken
de blaadjes regelmatig in diverse gerechten.
De kan met water kun je een dag gebruiken, aanvullen met water kan uitstekend
en na een dag gooi je alle ingrediënten
weg.
Wanneer je een composthoop hebt dan
leeg je de kan daarop.
De smaak is afgenomen omdat het water
dit heeft opgenomen en de mooie rode
pitten zijn na een dag ook duidelijk lichter van kleur.

Look-zonder-look, daar doen wij op dit
moment eigenlijk niets mee, maar de
blaadjes zijn zeker eetbaar.
Daar komt meer het gevoel bij kijken 'laat
maar lekker staan', in het voorjaar halen
we de schade wel weer in, oftewel: dan is
er weer een overvloed aan look-zonderlook (foto boven). Vogelmuur (foto midden) en veldkers (foto onder) daarentegen gaan bij ons in kruidenboter, als laatste in een kopje soep, op salades,
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PLANT VAN
DE MAAND:
Laurier
Laurus nobilis
Laurierbladeren zijn algemeen bekend
door het gebruik in de keuken.
Het blad is overal waar men kruiden
en specerijen verkoopt gedroogd te
koop.
Minder bekend is waarschijnlijk dat we
deze bladeren uit eigen tuin kunnen oogsten wanneer we een laurier hebben
staan. Dat verzint bijna niemand. Het
loopje naar de winkel is sneller bedacht
dan een mesje te pakken en wat uit eigen
tuin te oogsten.

in een eiersalade, in gevulde eitjes, als
versiering op een toastje, kortom... mogelijkheden genoeg.
Wilde groenten zijn gezond, mits ze geplukt worden op plaatsen waar dat verantwoord is natuurlijk.
Niet bij snelwegen, waar men gif spuit of
waar andere negatieve invloeden zijn.
Toch kun je deze groenten op heel veel
plaatsen vinden waar je ongestoord kunt
oogsten.
Nog leuker is het als je dergelijke planten
in je eigen tuin hun gang laat gaan.
Anneke

En dat terwijl deze bladeren kwalitatief
vele malen mooier en beter kunnen zijn,
want hoelang het gekochte blad al onderweg is en wat ermee gebeurd is in het
hele proces vanaf de struik tot in de keuken kun je niet achterhalen terwijl je wel
weet wat er met het blad uit eigen tuin is
gebeurd. Dat kan nooit veel zijn; dat is
een kwestie van plukken, even afspoelen
en gebruiken.
Laurierstruiken komen oorspronkelijk
voor in het oostelijke Middellandse Zeegebied.
Turkije, Griekenland en Georgië zijn landen waar de struik met gemak een boom
van 10 meter kan worden.
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worden blijft zij betrekkelijk klein, maar
omdat we het blad ook niet dagelijks gebruiken maar zo af en toe, is dit geen
bezwaar.
Zorg ervoor, zeker wanneer de plant tijdens de winterperiode ‘uit logeren gaat’,
dat je van te voren, tijdens het groeiseizoen, voldoende blad hebt geoogst en
gedroogd. Het zou vervelend zijn wanneer je dan alsnog naar de winkel moet
om blaadjes te kopen voor bij de zuurkool.

Laurierbomen of -struiken kunnen, als de
omstandigheden gunstig zijn, met gemak
honderd jaar oud worden.
Bij ons blijven het struiken of in vorm
geknipte bolboompjes, piramidemodellen
of andere verzinsels van kwekers, die af
en toe van malligheid niet meer weten in
welk model een buxus, laurier, conifeer
of taxus de meeste kans op verkoop
heeft. Je ziet modellen staan waarbij je
denkt: ‘Is dit nu nog leuk?’, maar voor elk
wat wils en geld moet rollen, dus wordt
zo de aandacht getrokken.
Laurier bolboompjes of piramide modellen geven een vertrouwd beeld, dat staat
leuk in een pot of kuip. Dat is het beste
zodat de plant tegen de eerste nachtvorst
al beschermd kan worden door hem
vorstvrij weg te zetten.
Vorstvrij, maar wel met voldoende licht
en een temperatuur tussen de 1 en 5 graden is de idealen overwinteringsituatie
voor de laurier.
Weet dat er ook kwekerijen zijn die in de
wintermaanden tegen een vergoeding als
winterverblijf kunnen fungeren.
Laurier zal bij ons niet of nauwelijks
bloeien omdat de mannelijke en vrouwelijke bloemen aan verschillende planten
zitten.
Door het feit dat de laurier in ons land
het beste als kuipplant gehouden kan

Tijdens matige winters kan de laurier
buiten overleven, mits hij goed beschermd is, niet in de snijdende wind
staat, dus zeer beschut. De kuststreek in
ons land is altijd nog weer zachter qua
klimaat dan elders. Meer in het binnenland zou de struik de winter kunnen doorstaan, maar op ieders eigen verantwoording.
Laurierblad is leerachtig en glanst prachtig, het is ongeveer 5 cm lang met gewelfde randen. Deze struik behoort tot de
Laurierfamilie (Lauraceae).

Lauwerkransen worden gemaakt van het
blad van deze struiken. In de klassieke
oudheid was laurier het symbool van de
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overwinning. Dit kwam tot uiting tijdens
sport en spel, men werd getooid met een
lauwerkrans. De Olympische spelen zijn
een klassiek voorbeeld, maar ook succesvolle veldheren en begenadigde dichters
werden beloond met een krans. Het is het
symbool van de allerhoogste erkenning.
De Christelijke symboliek nam laurier ook
als beeld van overwinning en onvergankelijkheid.
Uitdrukkingen gebaseerd op de laurier
zijn: ‘op zijn lauweren rusten’, gelauwerd zijn’, ‘lauweren oogsten’.
Laurierblad kun je niet opeten, het blijft
ook hard, maar de smaak is de kwaliteit
waar het om draait.
In stoofpotten, groentesoepen, marinades
en sauzen kan laurierblad verwerkt worden dat, zodra het gerecht geserveerd
wordt, verwijderd wordt.
Traditioneel combineert het ook goed
met zuurkool en rode kool, maar bij ingelegde augurken en komkommers heeft het
ook een toegevoegde smaakwaarde.
Rode bietjes mogen ook met dit blad
aangevuld worden. Vlees- en visgerechten, maar ook ingelegde olijven of fetakaas krijgen een aparte smaak door laurier.
Laurier bevat een aroma dat bij zeer veel
gerechten past en de praktijk zal zijn dat
wie een heerlijke voorraad voor het grijpen heeft zelf ook aan het experimenteren slaat.
Naast de smaak heeft laurier een gezondheid bevorderende functie door het de
vertering van ons voedsel gunstig te beïnvloeden; het is een aromatisch bitterkruid. Laurierdrop is uiteraard gefabriceerd met behulp van laurierblad.
Een veelzijdig blad in elk geval, als hulpje
in de keuken.

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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