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Project7-blad Junior  
is jarig… 

De nieuwsbrief van Project7-blad ju-
nior bestaat nu exact een jaar. 
Vorig jaar verscheen het eerste num-
mer in januari en we zijn nu dus het  

 
klokje rond en beginnen aan de twee-
de ronde. 
 
We gaan verder zoals we presenteerden, 
elke maand een ‘plant van de maand’ wat 
ditmaal de daslook is. 
Daslook is een geliefde plant bij wie dit 
mooie gewas kent en heerlijk om te ge-
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bruiken in veel gerechten voor wie erover 
kan beschikken. 
Lees maar eens hoe je mee kunt doen 
met een wandeling, de uitleg staat in 
deze nieuwsbrief en je kent vast wel vol-
wassen mensen die het leuk vinden weke-
lijks een recept te ontvangen. 
Wie deze recepten ontvangt kan kiezen 
uit één van de vier zondagmiddagen te 
beginnen op 9 april, de laatste valt op 27 
augustus. 
Wie in april komt kan genieten van 
daslook waar we dan zeker bij stil zullen 
staan. 

Voor we het weten komen de puntjes van 
de heerlijke groene blaadjes weer boven 
de grond en daarom mocht deze werkelijk 
prachtige plant in de schijnwerpers staan. 
 
Daslookblad kun je op het laatste mo-
ment aan heel veel gerechten toevoegen. 
In deze nieuwsbrief een voorbeeld met 
groentesoep. 
 
Veel leesplezier, wie de daslook kent zal 
deze wellicht in gedachten ruiken bij het 
zien van de prachtige bloemen op de fo-
to’s. 
 
Tot volgende maand, met weer een ande-
re ‘plant van de maand’. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke 
 
Gaasterland 30-01-2017 
 

 

Zo buiten, zo binnen... 
Je kunt het buitengevoel heel snel 
binnenhalen als je eenvoudig iets 
sfeervols wilt maken.  
Het buitengevoel moet passen bij het 
jaargetij en dat moet je dan ook op 
die manier uitvoeren. 
 
Wat zien we in de winter? 
Kale takken met kleine knoppen die al-
weer laten zien dat de lente ook weer zal 
komen, maar het zijn nog steeds kale 
takken. 
 

 
 

Vogeltjes voeren hoort ook voor ons ge-
voel bij de winter en deze sfeer kun je 
zelf maken om in huis het 'winterse bui-
tengevoel' neer te zetten. 
Een vaasje op tafel tijdens een gezellige 
maaltijd, of een paar vaasjes bij elkaar. 
 
Zoek mooie takken. Op heel veel plaatsen 
zijn ze aan het snoeien, dus in snoeihout 
kun je al snel wat vinden. 
Schik een paar takken netjes op een vaas 
of in kleine vaasjes en als je een paar 
nepvogeltjes op de kop kunt tikken dan 
zet je er een paar op de takken. 
Aan de pootjes zitten meestal ijzerdraad-
jes en anders doe jezelf een ijzerdraadje 
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of touwtje om een pootje en bind je deze 
vast op een tak. 
Niet te veel vogeltjes, het moet niet 
kitsch worden, maar zo kun je wel de 
winterse sfeer binnenhalen en dat staat 
leuker dan een bos 'zomerbloemen'. 
 
In de bloemenwinkels kun je tegenwoor-
dig veel soorten het hele jaar kopen, net 
als sla in de winter als groente, maar toch 
past het niet bij de winter. 
In de winter is echte Hollandse winter-
groente (biologisch) het meest geschikt 
om te eten, ons lichaam heeft dat dan 
nodig. 
 
Bloemen zetten we neer voor de sfeer, 
het oog wil ook wat, maar toch... voor 
het algehele gevoel is het in mijn bele-
ving veel leuker om een decoratie in huis 
aan te passen aan het seizoen dus nu zijn 
kale takken zeer geschikt en het leuke 
is... je zult de knoppen zien groeien... 
 
Dit is maar een idee, je kunt daardoor 
zelf vast nog meer bedenken. 
 
Anneke 
 

 
 

Wil je daslook ‘in het 
echt’ bekijken tijdens 
een wandeling? 
Wie het ‘Wekelijks recept’ ontvangt 
kan als gast komen… 
 

 
 

Daslook staat ditmaal in de hoofdrol in 
deze nieuwsbrief. In de loop van februari 
kun je de eerste blaadjes alweer boven 
de grond zien als het niet gaat vriezen. 
Deze jonge blaadjes zijn fantastisch om 
te gebruiken, heerlijk van smaak en mals 
om te zien. 
Vanaf dat moment kunnen we enkele 
maanden van daslook genieten in al zijn 
fases en als we wandelen met belangstel-
lenden langs eetbare planten dan staan 
we natuurlijk stil bij het daslook als dat 
boven de grond staat. 
Wandelen klinkt alsof we vele kilometers 
gaan maken, maar niets is minder waar.  
We staan heel veel stil omdat er zoveel is 
wat ik zal aanwijzen en over zal vertel-
len. 
 

 
 

Wie het ‘Wekelijkse recept’ in het week-
end van ons ontvangt mag uit vier datums 
kiezen om hier een zondagmiddag te ko-
men wandelen. De eerste keer is op 9 
april. 
 

 
 

Elk weekend een recept met op jaarbasis 
zeker voor ongeveer 95% gebruik gemaakt 
van wilde groenten, kruiden en eetbare 
bloemen als toevoeging aan de bekende 
groentesoorten. 
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Van thee zetten tot brood bakken, van 
soep koken tot pastagerechten en van 
alles daar tussen in. Gratis en voor niets. 
 
Wie nu instapt krijgt vanaf dit moment 
alle recepten voor niets zolang je ze wilt 
ontvangen. 
De laatste mail met recept nummer 17 
krijg je nagezonden en komend weekend 
4 of 5 februari komt recept nummer 18. 
Wie de eerste recepten tot en met num-
mer 16 wil ontvangen mag hier een mail-
tje over zenden en dan krijg je de gege-
vens om € 2,50 over te maken, dit omdat 
het heel veel werk is iedereen alles na te 
zenden. 
Dat kan als je net begonnen bent met de 
eerste mailtjes maar het aantal is te veel 
en het succes te groot om vol te houden 
gezien het groeien van het bestand. 
 

 
Je mag dus meewandelen en bekenden 
meenemen, kiezen uit één van de vier 
zondagen, deze datums krijg je bij het 
‘Wekelijkse recept’ in de mail. 
Zondag 9 april is de eerste zondag en 27 
augustus de laatste. 
Daslook is in april prachtig te bewonderen 
en in de maand mei ook nog wel, maar 
dan is het alweer verder in het groeipro-
ces. 
 
De wandelingen geven we in de kruiden-
wei bij het Rijsterbos en in het Rijsterbos 
in Rijs (Gaasterland). We starten om 
14.00 uur en wie wil, wel van te voren 
opgeven, kan aan het eind (ergens rond 
16.30 uur) op eigen initiatief en eigen 
kosten mee naar Hotel Jans voor een ver-
snapering. 
Zij presenteren heerlijke zelf gebakken 
appeltaart met koffie of thee voor 5 euro. 
 

Wil je het recept? 
Even mailen en in het onderwerp aange-
ven: Wekelijks recept. 
Leuk voor vaders, moeders, opa’s en 
oma’s en iedereen met interesse want 
dan kun je samen eens een brood bakken, 
kruidenboter maken, of andere lekkernij-
en aangevuld met… bijvoorbeeld de 
blaadjes van daslook, of later de bloe-
men, weer later de zaden, maar naast 
daslook zijn er zoveel eetbare planten, er 
is genoeg voor iedereen in heel het land 
en ver daarbuiten! 
 
Mail voor het recept:  
Anneke@project7-blad.nl  
 

 
 

Wandelen  
in het Rijsterbos… 

Tijdens de wandingen in het Rijsterbos is 
ook look-zonder-look te zien. 

 
 

Speenkruid en brandnetels, allemaal ge-
zonde groenten te zien in het Rijsterbos 
tijdens de wandelingen die we cadeau 
geven aan wie het recept ontvangt... 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Daslook                                                 
Allium ursinum 
 

De daslook behoort tot de lookfamilie 
(Alliaceae) en komt in België en Ne-
derland in het wild zeldzaam voor.  
In Nederland is deze plant wettelijk 
beschermd. 
De tweede naam, de soort-aanduiding 
ursinum verwijst naar beren. Ursus is 
beer. 
 
Deze naam is ontstaan door het oude bij-
geloof dat beren zich na hun winterslaap 
eerst te goed deden aan deze planten.  
 

 
 

 
 

Dat is er weer de oorzaak van dat deze 
planten ook af en toe ‘berenlook’ worden 
genoemd. Daslook kan afgeleid zijn van 

dassen die in vroegere tijden hun hol on-
der deze planten hadden.  
Deze prachtige plant met een bijzondere 
sierwaarde groeit bij voorkeur in scha-
duwrijke loofbossen met een humusrijke, 
vochtige, kalkhoudende ondergrond. Door 
deze voorkeur voor kalkrijke grond komt 
de plant ook in de kalkrijke duinen voor 
en dat is in ons land tussen Den Haag en 
Bergen. 
 

 
Langs de Eeuwigelaan in Bergen, in de 
tuin en in de wegberm. 
 

In het Mergelland te Zuid Limburg zul je 
dit gewas ook tegenkomen en op het 
landgoed ‘de Reehorst’ in Driebergen in 
de provincie Utrecht. 
Maar ook elders, bij Almere heb ik het 
geconstateerd en ook in de provincie 
Friesland. 
In het plaatsje Wyckel in het Gaasterland 
is het een bekende plant in een mooi 
stukje bos. 
 

 
 

Op z’n Fries heet deze plant ‘Sipeltsje-
blom’, wat betekend uienbloem, bloem 
ruikend naar uien. 
De plant komt voor in heel Europa (met 
uitzondering van het Middellandse Zeege-

http://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zeegebied
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bied), Klein-Azië, de Kaukasus en in Sibe-
rië tot Kamtsjatka.  
De knoflookgeur is zeer kenmerkend. 
Wanneer je een wandeling maakt door 
een bos waar dit gewas in groten getale 
groeit dan heb je idee in een permanente 
knoflook en uien omgeving te vertoeven. 
Zeker op de wat warmere dagen kan dit 
te overheersend zijn. 
 

 
In een bos met kalkrijke bodem... 
  

De bladeren kunnen rauw, fijn gehakt 
verwerkt worden in salades en soepen, 
mits de plant nog niet heeft gebloeid. Als 
een plant gaat bloeien gaat de kracht in 
de bloemen zitten en worden de bladeren 
ondergeschikt in het geval van de 
daslook. De bloemen geven weer zaden 
en dit is voor de overleving van de plan-
ten belangrijk. 
Zij vermeerderen zich ook door zaden 
ondanks dat het een knolachtig gewas is 
net als knoflook. De bladeren geven een 
zachte bieslooksmaak. 
 
Een punt van aandacht dat beslist niet 
onderschat mag worden: als je denkt met 
het blad van de daslook te maken te heb-
ben, controleer dit dan voordat je het 
mogelijk gaat verwerken.  
Wanneer je het blad een beetje kneust, 
erover wrijft en er komt je een knoflook-
geur tegemoet, dan weet je dat je de 
goede te pakken hebt.  
 
Dit gewas mag beslist niet verward wor-
den met het lelietje-van-dalen (Convalla-
ria majalis) waar prachtige witte klok-
vormige bloempjes aan de steeltjes ver-
schijnen.  
Het lelietje is zo giftig dat het voor con-
sumptie echt vermeden moet worden.  

Tijdens mijn lezingen of wandelingen zeg 
ik altijd… ‘Het lelietje kun je maar één-
maal eten’, oftewel: het is zo giftig… 
Als je snel kijkt en niet goed alert bent 
lijken de bladeren van de daslook en die 
van het lelietje ernstig op elkaar.  
Dit is alleen aan de orde in de maand 
april/mei; het daslookblad is er al veel 
eerder en vaak in februari al te oogsten. 
Dan is het lelietje-van-dalen nog niet 
aanwezig. 
Maar wanneer die bladeren tot volle ont-
wikkeling komen en tussen het daslook 
groeit dan moet je alert zijn. 
De kenners herkennen direct de verschil-
len maar voor wie nieuwsgierig is gewor-
den en heeft besloten het eten uit de 
natuur als welkome toevoeging te gebrui-
ken, dient hier wel opgewezen te wor-
den. 
De daslook bloeit met witte bloemen in 
de maanden mei en juni. Het lelietje is 
dan dus ook actief, de tweede naam van 
dat gewas ‘majalis’ duidt op ‘in mei 
bloeiend’. 
De bladeren van de daslook zijn in die 
tijd niet zo fris meer om te verwerken, 
dan komen de bloemen in beeld, maar 
toch… stel dat je nog wat mooie blaadjes 
kan scoren, dan is dit wel belangrijk om 
te weten. 
 

 
Als 'onkruid' langs het fietspad... 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zeegebied
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klein-Azi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaukasus_(gebied)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Siberi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Siberi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamtsjatka_(schiereiland)
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Daslook is in Nederland een beschermd 
gewas maar mijn gevoel is dat dit zeer 
overdreven is. 
Want in gebieden waar het in grote hoe-
veelheden groeit daar voelt de plant zich 
thuis. 
 
Toen wij nog in Bergen (N-H) woonden zei 
ik altijd: ‘Bergen lijkt wel een daslook-
dorp’, want het staat niet alleen in grote 
hoeveelheden in het bos maar ook aan de 
buitenkant in greppels en langs weilan-
den, bij tuinen glipt het de bermen in, 
kortom het is in Bergen een feestje als de 
daslook volop bloeit.  

 

 

Als daar bladeren 
worden geoogst 
om een maaltijd 
aan te vullen of 
later enkele 
bloemen, alle 
inwoners gaan 
niet op pluk-
tocht, dus waar 
spreken we over? 
Maar wet is wet, 
je kunt een boete 
oplopen, hoewel 
ik al jaren heel 
wat keren heer-
lijke malse bla-
deren, bloemen 
en zaden heb 
verwerkt. 
Daslook doet het 

ook goed in de tuin, zeker in de gebieden 
waar deze ook goed in het wild gedijt, 
maar elders kan dat ook heel geschikt. 
Maar dat geldt ook voor lelietjes, die 
groeien eveneens weelderig in de tuinen, 
dus als je beide planten hebt kijk uit als 
ze dicht bij elkaar staan en je nog geen 
echte kenner bent. 
 
In tuinen vormt de daslook een afweer-
middel tegen katten; zij hebben een he-
kel aan de sterke geur.  
De bloemen zijn zeer decoratief en rede-
lijk lang houdbaar maar het is niet aan te 
bevelen deze binnen in een vaasje neer 
te zetten door de sterk aanwezige uien-
geur. 
 

In Zuid Duits-
land gebruikt 
men al langer 
daslook in pes-
to en marina-
des, daarnaast 
in brood en 
kaas.  
In de Hollandse 
keuken verwer-
ken we de bla-
deren dus vóór 
de bloei; de 
bollen kunnen 
van juli tot de 
herfst/winter 
gebruikt wor-
den. 
Blad, bloemen 
en bollen geven 
smaak aan sa-
lades, groente-
schotels, soe-
pen, zuivel, 
kruidenboter 
en olie. 
 
Het is een 
veelzijdige 
plant en zeker 
één van mijn 
favorieten! 
 
Wij hebben dan 
ook daslook in 
eigen tuin…  
sstttt, meege-
nomen uit Ber-
gen, net als een 
pluk zevenblad. 
Heerlijk! 
 
Anneke 
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Recepten  
De recepten bij het voorgaande arti-
kel: 
 

Gemengde salades: 
Je kunt vele variaties maken op een ge-
mengde salade: 
 
Neem een krop biologische sla (dit kan 
bijvoorbeeld botersla zijn, of ijsbergsla). 
 
Ingrediënten:  
sla naar keuze 
cherrytomaatjes 
komkommer 
daslookblad en -bloem 
zevenblad 
kleine pimpernel 
veldzuring 
komkommer 
 
Werkwijze:  
Pluk de sla of snijd de krop in smalle 
reepjes.  
 
Snijd een deel van het daslookblad en het 
zevenblad ragfijn, maar bewaar ook en-
kele blaadjes voor de garnering.  
Meng het fijngesneden blad door de sla.  
 
Verwijder de dikkere stengel van de klei-
ne pimpernel en de veldzuring en ver-
spreid de kleine blaadjes en bloemen 
over de sla.  
 
Garneer met schijfjes komkommer, de in 
tweeën gesneden cherrytomaatjes en de 
resterende daslookbladeren en plukjes 
zevenblad over de gehele salade.  
Voeg als laatste toefjes van de daslook-
bloemen toe. 
 
Je kunt allerlei salades garneren met rag-
fijn gesneden daslookblad. Het geeft een 
verfijnde smaak aan je salade en het is 
nog zeer gezond ook! 
 
Als garnering kun je ook hardgekookte 
eitjes – doormidden gesneden, of als plak-
jes, over de salade leggen. 
 

Kaasblokjes met daslook- en 
zevenblad: 
 
Ingrediënten:  
stukje jong belegen of belegen kaas 
olijfolie 
daslookblad 
zevenblad 
Werkwijze:  
Snijd de kaas in kleine blokjes (ongeveer 
1x 1 x 1,5 cm).  
Snijd het daslookblad en zevenblad rag-
fijn en meng goed dooreen. Doe de kaas-
blokjes in een schaaltje.  
Strooi het 'wilde' kruidenmengsel hier 
overheen en meng goed.  
 
Giet tijdens het roeren enkele scheuten 
olijfolie over het mengsel en meng ook 
goed dooreen. 
Laat alles in een schaal ongeveer 24 uur 
in de koelkast staan. Hierdoor verspreidt 
het kruidenmengsel beter en de olie geeft 
een lekkere smaak aan het geheel. 
 

Omelet met daslookblad en  
zevenblad 
 
Ingrediënten:  
6 eieren 
daslookblad 
zevenblad 
een paar brandneteltoppen 
 
Werkwijze:  
Snijd het blad van het daslook, het ze-
venblad en de brandneteltoppen heel 
fijn. 
Tik de eitjes in een mengkom en kluts 
daar met een vork de groenten doorheen. 
 
Doe een klont roomboter in een koeken-
pan. Laat de boter smelten en giet daar 
het eimengsel in.  
 
Je kunt eventueel ook doormidden gesne-
den cherrytomaatjes daaraantoe voegen. 
 
Breng op smaak met Keltisch zeezout, 
eventueel wat zwarte peper uit de mo-
len, en andere kruiden. 
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Groentesoep met  
daslookblad 

Als groenten kun je gebruiken: uien, 
spruitjes, knolselderij, prei, wortel en 
als wilde groenten brandnetel en 
daslookblad… 
Je kunt hier uiteraard je eigen draai 
aan geven. 
 

 
 

Doe roomboter in een pan, laat smelten 
waar je vervolgens fijn gesneden uitjes 
en Keltisch zeezout aan toevoegt. 
Goed roeren en de uitjes mogen glazig 
worden, zo komt ook de zoete smaak tot 
zijn recht. 
Diverse kruiden kunnen hieraan toege-
voegd worden zoals kurkuma, zwarte pe-
per, koriander en kervel, maar voeg toe 
wat je hebt, dit is ook maar een voor-
beeld. 
Voeg een liter water toe en breng aan de 
kook. 
 

 
 

Spruitjes (buitenste blaadjes verwijde-
ren) met in stukjes gesneden knolselderij, 
prei in ringen en worteltjes in kleine 
schijfjes doen het uitstekend in een 

groentesoep samen met fijn gesneden 
brandneteltoppen of jonge scheuten. 
Voeg nog wat water toe, de groente mag 
net onder staan. 
Wanneer de soep klaar is en je tevreden 
bent over de verhouding water en groen-
te dan kun je als laatste fijn gesneden 
daslookblad toevoegen, dit laat je niet 
meer meekoken. 
 

 
 

 

Een andere optie is daslookblad fijn ge-
sneden in een kommetje op tafel te zet-
ten en ieder zelf wat laten toevoegen. 
Later in het jaar kun je dit ook doen met 
de bloemen van daslook; deze knip je los 
van de steel; de kleine sterretjes smaken 
ook naar ui en staan heel gezellig. 
Nog weer verder in de tijd kunnen de 
zaden op deze wijze aan maaltijden wor-
den toegevoegd. 
 
Wie niet over daslook kan beschikken: 
allerlei wilde groenten zijn geschikt om 
op het laatste moment toe te voegen, 
denk aan vogelmuur of veldkers maar ook 
de bladeren van paardenbloem en… nog 
heel veel meer. 
 
Eet smakelijk. 
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Veldkers  

 
Paardenbloemblad 

 
Vogelmuur 
 

 

Brandnetel 
 

Als basis roomboter, daarin uitjes gefruit 
en Keltisch zeezout toegevoegd. 
Een kruidenmengsel waar o.a. kurkuma in 
zit samen met een beetje zwarte peper, 
gedroogde koriander en kervel door de 
uien en boter geroerd. 
 
Vervolgens verdwenen de spruitjes in de 
pan, water erbij en daarna volgden de 
knolselderij in kleine blokjes, de brand-
netels fijngesneden, wortelen in dunne 
schijfjes en de prei in halve ringetjes. 
Water aangevuld en even laten garen. 
Op het laatste moment fijngesneden das-
lookblad toegevoegd. 
 

 
 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Anneke Bleeker – tekst en foto’s 
Frank Bleeker – opmaak en tekst 
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 
 

 
 
 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/

