Herfstlaantje in het Rijsterbos (Friesland)
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Voorwoord: Het is herfst!
Reizen met de natuur (4) – Christel van Asten
De druif
Water met een smaakje
Ingeborgs droom: De teunisbloem – Ingeborg Nienhuis
Jochem schrijft: Lekkere soep van het knopkruid – Jochem Hagoort
Colofon en slotfoto
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Het is herfst!
Het is duidelijk herfst.
De paddenstoelen schieten uit de
grond, de bladeren kleuren, de bloemen geven aan dat ze op hun retour
zijn en de speciale herfstbloeiers zijn
weer welkom.

Elk jaargetij heeft bepaalde kenmerken waar
we op dat moment weer volop van kunnen genieten.
Als het zomer is en de eerste planten laten zien
dat zij aftakelen dan heb je een gevoel van
‘moet dit nu al’?
Maar toen wij gisteren hier in het prachtige bos
liepen volop in herfstsfeer door de vele paddenstoelen, de geur van rottende bladeren en
de mooie zonnestralen tussen de bomen door
die zo anders zijn dan in andere jaargetijden
maakt dat ook weer blij.

Een leuke tip is
wellicht om takjes, bladeren, eikels, kastanjes en
andere
mooie
vruchten en materialen te verzamelen en daar een
mooie schaal mee
te vullen. Die kun
je dan thuis in de
huiskamer
neerzetten, of onder
een overkapping
buiten, of op een
ander plekje, als
sfeertje bij de
deur.
Aangevuld met de
mooie pompoenen
in prachtige kleuren kun je echt genieten van dit
mooie jaargetijde.
Een
lantaarntje
met een kaarsje
daarin erbij en laat
de donkere dagen
maar weer komen!
Want dat de dagen
korten is alweer
overduidelijk!
En als we van mooi
zonnig weer willen
genieten zullen we
dit midden op de
dag moeten gaan
doen.
Alvast een fijne
herfstvakantie gewenst.
Kijk goed uit waar
je loopt, maar kijk
ook eens naar de grond want in deze tijd is
daar ook heel veel te bewonderen.
Afgevallen bladeren in prachtige kleuren zijn
echt schitterend!
Tot de volgende maand, dan komen we met
weer andere artikelen; deze maand kun je
weer volop genieten van de bijdragen van
Christel, Ingeborg en Jochem.
En van mij krijg je een andere blik op druiven
dan alleen genieten van de trossen.
Anneke
Gaasterland, 29 september 2017

Het is nu herfst en het mag nu herfst zijn!
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Het weer in Scandinavië:
Altijd van fris tot koud, ook al schijnt de zon.
Het insect van Scandinavië:
De mug (!)

We hebben een rondreis door Scandinavië gemaakt.
Mijn vorige artikel eindigde met het bezoek
aan de kristalmijnen van Zuid-Noorwegen.
In dit artikel schrijf ik over de laatste kristalmijn die we bezocht hebben en het elandenpark waar we geweest zijn en geef ik tevens
een beknopte beschrijving van wat ik typisch
Scandinavisch vind.
Mijn vorige artikel eindigde dus met nog één
kristalmijn te gaan. Het bleek echter geen
mijn, maar een heel complex van mijnen!
Overal liepen tunnels en er lagen enorme storthopen waar je in kon zoeken. We hebben er
Azuriet en Malachiet gevonden, dat tot onze
verrassing heel erg broos was!
Ook hebben we er hematiet gevonden.

en de termiet; termietenheuvels vind je
overal!
Het dier van Scandinavië:
De eland en het rendier.

Na de laatste mijn bezochten we een elandpark.
Mijn zusje Lindsay vond het geweldig, want
elanden behoren tot haar lievelingsdieren.
De elanden staken hun kop helemaal onze camper in!

De vogel van Scandinavië:
De bonte kraai.

Kort na het elandenpark hebben we Scandinavië achter ons gelaten en zijn we weer op weg
naar Nederland gegaan.
Hier geef ik een korte beschrijving van Scandinavië:

De steen van Scandinavië:
Sneeuwkwarts
De plant van Scandinavië:
Het Wilgenroosje, die groeit er bijna overal!
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De boom van Scandinavië:
De berk en de spar - de berk groeit zelfs op de
Noordkaap!
De plant die we misten in Scandinavië:
De brandnetel en het madeliefje – beiden hielden halverwege Scandinavië op met bestaan.
Daar stonden we dan, zonder brandnetelsoepje!

Ik maak kaarten met zelfgemaakte foto’s erop,
plus de naam van het kristal en in affirmatievorm de belangrijkste informatie, plus een begeleidend boekje met de beschrijving per kristal erin.

Landschap van Scandinavië:
Alles, van eindeloze toendra’s naar reusachtige meren,

Op het moment ben ik aan het zoeken naar een
uitgever om de kaartjes uit te geven! Volgende
maand heb ik hopelijk een reactie van de uitgever te pakken.
Onze stacaravan in Nederland wordt ook helemaal omringd door springbalsemien. Het is superleuk om de zaadjes ervan weg te laten knallen!
woeste watervallen,
Volgende keer schrijf ik over de rest van de tijd
in Nederland, en daarna gaan we weer naar
Frankrijk!
Christel
Hiernaast:
Voorbeeld uit het
Kristalboekje:
Rozenkwarts
gletsjers, reusachtige bergen en alles ertussenin.
Eenmaal terug in Nederland waren we gelukkig
precies op tijd voor het bramenseizoen! We
hebben nog flink wat kunnen plukken en hebben er een aardige voorraad jam mee aangelegd!
Ons tuintje heeft het in onze afwezigheid ook
prima gedaan. Ik kon flink wat dillezaad oogsten en er waren zelfs nog aardbeien!
Ook hebben we wortels geoogst. Ze waren niet
eens doorgeschoten!
Dat gold echter wel voor de broccoli. Prima,
dan wachten we het zaad maar af!
Qua thuisonderwijs ben ik bezig met het maken
van een kaartenset over kristallen.
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Druif
Vitis vinifera

In Nederland en de landen om ons heen worden
druiven ook particulier steeds meer in de eigen
tuinen geplant. Het is een gemakkelijke klimplant die met zijn ranken van 5 tot 20 meter
heel wat kan laten begroeien met als dankbaar
eindresultaat: mooie trossen druiven.

Er zijn vele soorten
Onder de kenners is de naam Vitis vinifera
‘Boskoop Glory’ een bekende variant.
Als blauwe druif is de ‘Boskoop Glory’ zeer geschikt in ons klimaat en onze weersomstandigheden.

Druiven… iedereen kent deze vruchten, of je
nu wel of geen belangstelling hebt voor alles
wat groeit. Druiven zijn zo ingeburgerd!
De wijngaarden in de wijnproducerende landen zijn eveneens een bekend beeld.
Druiven bij de groenteman zullen velen ook
niet ontgaan. Ze worden toegepast in fruitmanden, blauwe of groene druiven in combinatie met een ananas, appels, peren en andere
producten, netjes ingepakt in folie.
Zeker als we iets zoeken voor een zieke, was
met name in het verleden, een fruitmand het
geijkte geschenk.
In het najaar was de aanvoer het grootst; dan
waren er volop druiven in de winkels en op de
markten.
Dat is uiteraard nog steeds zo maar de toevoer
van andere gewassen is vele malen groter geworden dus de druif is meer opgenomen in het
grote geheel van fruitsoorten. Het luxe gevoel
van enkele tientallen jaren geleden is er niet
meer.

Boskoop Glory (voordat de druiven rijp zijn)
Als souvenir is het leuk druivenplanten mee te
nemen vanaf vakantiebestemmingen; je moet
alleen afwachten wat de plant gaat doen.
Wil je verzekerd zijn van een goede oogst, laat
je dan bij een goede kwekerij voorlichten, niet
bij een groot tuincentrum waar je moet vragen
naar deskundige vaklieden.
Kwekers met passie voor hun gewassen zijn de
beste vaagbaken.
Bovendien is het aan te bevelen de gewassen
die je aanschaft overwegend te kopen bij kwekerijen waar men biologisch teelt, in elk geval
met de instelling dat een plant geen kunstmest
nodig heeft maar pure harmoniërende grondstoffen.
Niet het etiket biologisch is de garantie, maar
wat men uitdraagt en kan aanbieden.
Als een gewas, of dat nu een druif is of een
andere struik, plant of boom maar puur kan
groeien, zonder toegevoegde rommel en niet
bespoten met gif!
Druiven behoren tot de wijnstokfamilie (Vitaceae).
Deze snelle klimmers verliezen hun blad en
zijn in de wintermaanden kaal.
Snoeien moet rond de Kerstdagen gebeuren,
voor de sapstroom weer op gang komt.
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Wie dit verzaakt en deze klus in de loop van
januari of nog later aanpakt, kan het oplopen
dat zijn struik doodbloedt.
Dan is de sapstroom niet meer te stoppen en
dat kan fataal zijn.
Waarom snoeien rond de Kerstdagen?
Dat zijn de kortste dagen van het jaar; daarna
lengen de dagen weer en begint het leven weer
te veranderen.
Na 21 december worden de dagen steeds weer
langer en na een maand, eind januari is dat
toch alweer aardig zichtbaar.
Een mooi klusje voor eind december, begin januari in de kerstvakantie.
Wie de druiven nooit snoeit krijgt meer houtgroei en – weliswaar meer trossen, maar deze
zullen kleinere druiven bevatten.
Wanneer de bladeren aan de struiken zitten is
het aan te bevelen het grote blad dat over
trossen heen hangt te verwijderen.
Overvloedig blad mag in elk geval binnen de
perken gehouden worden. De groei gaat in alles zitten wat met de plant te maken heeft.
Als we grote trossen druiven willen is het van
belang aandacht te schenken aan de hoeveelheid bladeren en te zorgen dat de trossen vrij
hangen om de zon op te vangen.
Minder blad zorgt voor meer groei in het overige deel van de struik.
Wanneer er na de bloei veel trossen verschijnen dan is het zelfs aan te raden daar ook naar
te kijken en eventueel hier en daar wat trosjes
te verwijderen.
‘Snoeien doet groeien’, is een bekende uitspraak en deze is zeker van toepassing bij de
druif.
Wie dit niet doet zal heel veel kleine nietszeggende trosjes krijgen die hoogstwaarschijnlijk
door een tekort aan zon ook nog eens niet lekker zijn en wrang zullen smaken.

Druiven in een kas…

De druif vraagt dus een beetje aandacht maar
dan heb je ook in het najaar, als het seizoen
wat het weer betreft meezit, mooie vruchten.
Druiven bloeien in de maand juni, rijpen door
de zomer heen en kunnen worden geoogst in
september/oktober.
Wie over een kasje beschikt, thuis of op de
volkstuin, kan daar prachtig druiven in planten. De warmte in de kas zal de groei van de
druiven bevorderen.

Druiven in een kas: grotere opbrengst…
Een tip: De bladeren van de druif kunnen gegeten worden. Je zou het snoeien van het blad
kunnen combineren met het bereiden van een
maaltijd waarbij gebruik wordt gemaakt van
druivenbladeren.
De malse bladeren worden gebruikt als omhulsel voor groente- en rijstrolletjes.
De bladeren kun je ook drogen en in theemengsels gebruiken.
Uiteraard is dat vers ook mogelijk maar als je
gaat snoeien heb je meteen een aardig voorraadje wat je op dat moment vers niet allemaal kunt verwerken.
Hang bosjes (bladeren aan de takjes laten) op
zijn kop in een droge ruimte.
Samengebonden bosjes, daar waar je het samen bindt niet dikker laten worden dan dat dit
punt tussen je duim en wijsvinger past.
Als je meerdere ‘dunne’ bosjes ophangt dan
droogt alles sneller; bij dikke, grote bossen
heb je eerder kans op schimmel.
Deze tip is van toepassing op alles wat je wilt
drogen, van brandnetels tot… bedenk het
maar.
Gedroogde
druivenbladeren
combineren
prachtig in theemengsels, de bladeren ruiken
en smaken enigszins zoet.
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Water met een smaakje
Afgelopen zomer hebben we regelmatig ‘recepten’ gepubliceerd onder de
naam: ‘Water met een smaakje’.
In de zomer, als de temperaturen hoog zijn,
moet je goed drinken. Je lichaam verdampt
(zweet) veel vocht en dat moet je weer aanvullen, anders droog je uit en dat leidt tot gezondheidsklachten.
Druivenbladeren hangen te drogen
De bloemen kunnen gebruikt worden om desserts en drankjes te aromatiseren. Wanneer er
te veel bloemen aanwezig zijn dan kun je hier
handig gebruik van maken en krijg je automatisch minder trossen.

Het is trouwens altijd goed om te drinken.
In plaats van cola of sinas met veel suiker of
met kunstmatige zoetstoffen is het veel beter
om gewoon water te drinken.
In dit water kun je allerlei eetbare bloemen en
bladeren doen om er een lekker smaakje aan
te geven. Druivenblad is een van de mogelijkheden!
Nu, in de herfst, wordt het aanbod weer wat
minder, maar na de winter kun je weer volop
plukken!
We geven hier nog even een voorbeeld:

Water met een smaakje: o.a. met druivenblad
Zo vang je twee vliegen in één klap: de bloemen worden goed gebruikt en de struik wordt
uitgedund.
Wat er allemaal met druiven is te bedenken, is
een overbekend verhaal, maar het verwerken
van blad en bloemen zal voor velen een openbaring zijn.
Wie een grote oogst heeft kan een deel ervan
aan de weg verkopen; zo kunnen meerderen
genieten van zongerijpte en met liefde geplukte druiven.
In ons eigen land kunnen we steeds vaker wijn
kopen van eigen bodem. Wijngaarden beginnen hier ook een beetje tot het normale beeld
te behoren: lage wijnstokken met als eindresultaat een lekkere Hollandse wijn.
De druif… een veelzijdige vrucht, supergezond
en mooi om te zien samen met de bladeren en
bloemen leuk om culinair te verwerken en er
eens anders tegenaan te kijken dan zoals je
wellicht altijd hebt gedaan.

Aan een kan koud kraanwater kun je het volgende toevoegen:
druivenbladeren
een tak citroenkruid
bloemen van de Oost-Indische kers
bloemen van de ganzenbloem
Je kunt ook takjes munt, citroenverbena, citroenmelisse en andere eetbare (‘wilde’) planten gebruiken.
Ook schijfjes citroen kun je in het water doen,
maar ook plakjes komkommer…
Ga maar eens proberen… Je ontdekt zo de lekkerste ‘watertjes’…

Anneke
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tuintje gezaaid en ze heeft het er blijkbaar erg
naar haar zin, want er is een flinke Teunis-familie ontstaan uit die paar zaadjes.
Wist je dat haar bloemen ’s nachts opengaan?
Ik zal je vertellen hoe dat zo gekomen is…
Zoals je misschien weet woont in elke bloem
een elfje, zoals elke boom beschermd wordt
door Kabouters, zo ook in de Teunisbloem.

Heel veel wilde planten zijn verbonden met oude sages, legendes en
sprookjes. Door hun geneeskracht,
hun verschijning, omdat ze giftig zijn
of vanwege hun naam.
Het leuke is dat, als je eenmaal het verhaal kent dat een plantje je te vertellen
heeft, je hem of haar niet makkelijk
meer vergeet. Het is net of je elkaar
dan beter kent en vanaf dan vriendschap hebt gesloten. Mijn droom is dat
iedereen zich weer verbind met alle
planten en bomen om ons heen.
Daarom laat ik elke maand een ander
plantje aan het woord…

September: Teunisbloem
Mijn moestuin wordt op dit moment opgevrolijkt door de prachtige gele bloemen van de
Teunisbloem.

Ik had vorig jaar een paar zaadjes van een
wilde Teunisbloem meegenomen en in mijn

Het Teunisbloemelfje kon op een nacht haar
slaap niet vatten.
Ze draaide en keerde van de ene op de ander
zij in haar bloembed, maar niets hielp.
Eigenlijk wilde ze ook helemaal niet slapen,
bedacht ze zich ineens, ze wilde wel eens zien
hoe de nacht eruit zag.
Want wat wist ze nu eigenlijk van de nacht?
Helemaal niets, ze had altijd haar ogen dicht…
Ze opende haar bloem en was verrast hoe heerlijk de nacht geurde en hoe geheimzinnig de
sfeer was.
Ze zag de volle maan en de vele twinkelende
sterren.
Plotseling zoefde er iets voorbij. Het elfje
wreef eens goed in ogen om te zien wat dat
was. Toen haar ogen eenmaal gewend waren
aan het donker zag ze vlinders, prachtige grote
vlinders. Ze was verbaasd en had er nooit bij
stil gestaan dat er ’s nachts ook vlinders rond
fladderen.
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Ze opende vlug al haar bloemen zodat de vlinders ze konden bezoeken en de zoete nectar
zouden komen drinken. Maar hoe ver ze haar
bloemen ook opende en hoe ze ook riep en
zwaaide, de vlinders vlogen gewoon voorbij.
“Misschien zien ze me niet, dacht ze, aan de
nectar kan het niet liggen, die is heerlijk zoet
voor vlinders”.
Ze keek naar de sterrenhemel en vroeg om
raad en bijna meteen viel daar een prachtige
ster uit de hemel.
Ze wist dat dat betekende dat ze een wens
mocht doen en ze wenste dat haar bloemen
voor altijd verlicht werden zodat de nachtvlinders ze zouden zien.
Haar wens werd als bij toverslag vervuld en
vanaf toen waren de teunisbloemen zó geel
van kleur dat het leek of het lampjes waren en
de bloemen bloeiden alleen nog ’s nachts.
Sindsdien stralen de Teunisbloem en haar elfje
een zachtgele gloed uit en zijn ze omringd door
nachtvlinders.
(Bron: Mijn leukste elfenverhaaltjes, Christl
Vogl)

Ze hebben iets weg van de smaak van schorseneren.
Van april tot juni, tot vóór de bloei, kan je haar
bladeren rauw door salades mengen of stoven
als spinazie.
De bloemknoppen zijn tot september een delicatesse in salades, of je maakt ze in, in olie.
De bloemen zijn prachtig te gebruiken als garnering.
Is de Teunisbloem eenmaal uitgebloeid, verwerk dan de olierijke zaden in bijvoorbeeld
koekjes of gebak.
De Teunisbloem is ook geneeskrachtig.
Teunisbloemolie, geperst uit de zaden, is inen uitwendig te gebruiken bij acne, eczeem,
artritis, hoge bloeddruk en leverschade.
Siroop van bloemen en blad wordt gebruikt bij
kinkhoest, astma en maag- en darmproblemen.

Let op!
Teunisbloemolie is veilig, maar sommige mensen kunnen er een intolerantie voor hebben en
er met diarree op reageren.
(Bron: Eetbare wilde planten, Steffen Guido
Fleischhauer)
Ingeborg Nienhuis (www.heelnatuurlijk.nu)

Informatie over het boek:

Eetbare wilde planten
200 soorten herkennen en gebruiken
Uitgeverij: Schildpad Boeken
Steffen Guido Fleischhauer, Jürgen Guthmann,
Roland Spiegelberger

Gebruik van Teunisbloem
De Teunisbloem is eetbaar.
Je kan haar wortels in het voorjaar rauw eten,
door salades raspen of even koken.

Ook verkrijgbaar via Succesboeken.nl.
Een aanrader voor iedereen die met ‘wilde’
eetbare planten aan de slag wil!
Klik op het boek voor bestelinfo.
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zout en peper
750 cl water
crème fraîche

Lekkere soep van het
knopkruid
Er zijn veel wilde eetbare planten die in
de soep kunnen worden gebruikt.
Denk hierbij aan de melganzenvoet of
brandnetel.
Weinig mensen kennen de heerlijke smaak van
knopkruid. Dat klopt wel, want je ziet de plant
vaak over het hoofd. Het groeit op plaatsen
zoals akkers en volktuinen. Dus plekken waar
mest van de koeien aanwezig is. Hier groeien
deze planten erg goed.
De vraag is nu: hoe ziet de plant eruit?

Een staafmixer heb je ook nodig.

De bereiding:
Snijd de ui in blokjes en bak ze kort
Maak ondertussen de bouillon warm
Snij de aardappels in kleine blokjes
Voeg de gehakte wilde groente, crème fraîche,
de aardappelblokjes en de knopkruid toe aan
de bouillon.
Laat de soep 20 minuten koken tot je de
aardappels kunt prakken.
Mix daarna met een staafmixer alles door
elkaar.
Als de soep geen brokjes meer heeft heb je het
goed gemaakt.

Nu kan je lekker smikkelen!
Eet smakelijk!
Het is een grote groene plant met mooie
bladeren en een klein lief bloemetje.
Het bloemetje ziet er een beetje uit als een
madeliefje, alleen heeft deze hele kleine witte
blaadjes. De gele binnenkant van de bloem valt
goed op.
Nu weet je hoe deze plant eruit ziet en waar
je hem kan vinden, je wilt nu ook weten wat
je er mee kunt maken.
Dat is namelijk hele lekkere soep dat je kan
maken op deze manier:

Onthoud dat eten uit de natuur dichterbij is
dan je denkt.
Jochem Hagoort

Wat heb je nodig voor een lekkere
knopkruidsoep?
1
4
1
1

pan vol met knopkruid bladeren en bloemen
aardappels
ui
bouillonblokje

10

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Anneke Bleeker – tekst en foto’s
Frank Bleeker – opmaak en tekst
Ingeborg Nienhuis
Christel van Asten
Jochem Hagoort

Tekst en foto’s
Tekst en foto’s
Tekst en foto’s

Wil je deze Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl

Porseleinzwam op een beukentak… (Rijsterbos – Friesland)

Foto: Anneke Bleeker ©
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