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Feestje…
Voorjaar - alles schiet de
grond uit…
Feest in de natuur, mooie kleuren,
jonge blaadjes, bloembollen in bloei,
dit noemen we voorjaar.

Een heerlijke tijd; elk jaargetij heeft zijn
bekoring maar het voorjaar is de tijd van
nieuw leven, denk ook aan jonge dieren
zoals lammetjes, eendjes, vogeltjes, kalfjes en heel veel anderen, te veel om op
te noemen.
Voorjaar is de tijd dat de paardenbloemen weer massaal gaan bloeien en daarom aandacht aan deze krachtpatser in
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deze nieuwsbrief. De paardenbloem is om
die reden de ‘plant van de maand’.

Tijd om erop uit te trekken. Wie zin heeft
om onder leiding aangewezen te krijgen
wat eetbaar is in de vrije natuur kan nu
ook kennismaken met ‘onze’ Wildplukgids’ Jochem Hagoort.
Jochem verzorgt wandelingen die je op
de agenda van Project7-blad terug kunt
vinden, samen met andere ‘Wildplukgidsen’ op weer andere locaties in Nederland, maar Jochem verleent vanaf nu ook
zijn medewerking in de nieuwsbrief voor
jullie, voor de junioren onder ons en iedereen die deze informatie ook kan
waarderen.
In deze nieuwsbrief de eerste bijdrage
van Jochem.
Lente, jonge plantjes, kiemen, wat heel
veel mensen niet weten is dat je ook
kiemen uit de vrije natuur kunt eten.
In deze nieuwsbrief aandacht aan twee
soorten met foto’s zodat ze herkenbaar
zijn en toegevoegd kunnen worden aan de
maaltijd voor wie graag gebruik wil maken van ‘op en top gezondheid’ uit de
tuin of vrije natuur.
Lees maar en let in elk geval op als je bij
een beukenboom staat in deze tijd van
het jaar.
Geniet van wat we voor je bij elkaar hebben ‘gesprokkeld’.
Wie op zondagmiddag 9 april een gratis
wandeling mee wil maken langs ‘wilde’
groenten, kruiden en eetbare bloemen
nodig ik uit om in het Gaasterland te komen.

We starten om 14.00 uur. Er mogen nog
een paar personen bij en dan zeggen we…
vol!
Wie hier meer informatie over wenst kan
dat lezen in de mail bij het gratis ‘Wekelijks recept’.
Elk weekend zenden we een mail naar
hen die dat wensen met minimaal één
gratis recept, meestal twee en soms zelfs
drie, waarbij we op jaarbasis minstens
voor 95% met ‘wilde’ groenten, kruiden
en/of eetbare bloemen werken als aanvulling bij bekende groentesoorten.
Voel je welkom als je deze mail nog niet
krijgt, vertel dit aan je ouders, opa’s en
oma’s, tantes, ooms en iedereen die
maar naar je wil luisteren 😉
Dan kun je één van hen wellicht aansporen om op 9 april een middag mee te maken en live te horen wat op dat moment
eetbaar is wat we in de kruidenwei en het

bos tegenkomen.
De recept kun je aanvragen via:
Anneke@project7-blad.nl
Tot volgende maand, dan komt er ook
een mooi artikel van Arie de Groot over
wespen in deze nieuwsbrief en uiteraard
zal Jochem dan ook weer van zich laten
horen.
Geniet van het voorjaar, fijne Paasdagen
en tot ziens of in je mailbox eind april.
Anneke
Gaasterland, 31 maart 2017
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Dit gerecht heb ik gemaakt van aardappels, melk, zout, spekreepjes en zevenblad.
Aardappels zacht koken.
Na het afgieten van het kookwater melk
er aan toevoegen.
Stampen met een stamper die iedereen
wel in huis heeft.
Daarna met de gesneden zevenblad en
spekreepjes mengen en het is klaar!

Het eetbare onkruid dat
overal voorkomt
Zevenblad is een kruidachtige plant
die vaak wordt aangezien voor een
plaag.
Dat komt omdat deze plant vaak in tuinen
voorkomt en mensen daar niet zo blij
mee zijn. Veel mensen pakken dan gif en
zorgen ervoor dat deze plant met 7 bladen verdwijnt uit hun tuinen. Wat veel
mensen niet weten is dat deze plant erg
gezond als voedsel.
Deze plant groeit niet alleen in tuinen,
maar eigenlijk overal waar bomen zijn,
schaduw is en voedzame grond. Daar kan
de plant er goed groeien en kan zich
makkelijk verspreiden over de grond.
Wanneer je 1 plant ziet, zie je ernaast
nog veel meer. Als het goed is zie je een
heel groen tapijt aan zevenblad.
Deze plant kan je gebruiken als vervanging van groente omdat er veel vitaminen
in zitten.
Daarom kan je deze voedzame plant gebruiken in verschillende gerechten.
Denk hierbij aan soepen, stamppot, nasi,
bami, wok gerechten en aardappelpuree.

Onthoud: De eetbare natuur is dichterbij dan je denkt!
Jochem Hagoort
Wildplukgids Project 7-blad

Kiemen zijn gezond…
Kiemen zijn supergezond!
Een kiem is het eerste verschijnsel uit
een zaadje en dit kleine miniplantje
heeft heel veel kracht in zich om een
grote sterke plant of boom te worden.
De kiemen die je kunt eten geven ons
mensen dan ook heel veel vitamientjes,
mineralen en spoorelementen, allemaal
goede stoffen die ons lichaam nodig heeft
om van alles te kunnen ondernemen.
Wij hebben energie/kracht nodig om te
kunnen leven, we moeten ons lichaam
goed voeden met gezonde ‘hulpmiddelen’
en het beste is dan om puur natuur te
eten.
Groente en fruit zijn gezond, tenminste
wanneer we deze vrij van gifstoffen en
andere verkeerde invloeden eten. Dan
noemen we het al snel biologisch.
Maar ook biologische producten zijn al
niet meer zo krachtig als in vroeger tijden
toen de mensen veel meer op de natuur
gericht waren en geen gekke dingen met
planten uithaalden, niet kwistig met gif
spoten, de groente en het fruit niet heel
lang onderweg was van de teler naar de
koper, met winkels ertussen waar het
dagen kan liggen.
Elke dag dat een krop sla langer ligt gaat
deze achteruit in energiewaarde oftewel:
de kracht zal steeds minder worden.
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Als wij als mensen geen krachtige groenten eten verliezen wij ook kracht en kun
je sneller vermoeid raken, geen zin meer
hebben in bepaalde werkzaamheden of
geen zin meer hebben om naar school te
gaan, je komt slechter je bed uit, je humeur verandert en anderen vinden je
wellicht
opeens
‘onaardig’, kortom
de mens is sterk te
beïnvloeden
door
dat wat hij of zij
eet.
Komen we terug op
kiemen…
Kiemen zijn dus de
eerste verschijnselen van een plant,
boom of struik als
deze hun zaden
hebben laten vallen
op de grond.
Denk aan beukennootjes, een beukennootje ligt op de
grond en in het
voorjaar kan deze
gaan
ontkiemen
zoals we dat dan
noemen.
Dan komt er een
kiem die helemaal
nog niet op een
beukenboom
lijkt
maar het is het begin waaruit een
boompje en later
een grote boom kan
ontstaan.
Groenten kiemen ook.
Zo kun je broccolikiemen kant en klaar
kopen in kleine bakjes of zelf zaaien op
een glazen schaaltje waar een roostertje
op ligt.
Deze schaaltjes zijn te koop in tuincentra
en natuurwinkels als zij deze in het assortiment hebben opgenomen.
Je kunt vele soorten kiemen zaaien thuis
op zo’n glazenbakje met een roostertje.
Dagelijks moet je dan het water verversen. De worteltjes verschijnen aan de
onderkant van het roostertje; als deze

zichtbaar
worden vallen
de zaadjes er
aan de bovenkant niet meer
af en kun je
dat roostertje
ook even netjes afspoelen.
Dagelijks even
verzorgen,
koud kunst-je
en zo heb je
een
eigen
kiemen ‘kwekerijtje’…
Dat kan ‘van
alles en nog
wat’, alfalfa is
ook zo’n bekende kiem.
En deze manier van kiemen kweken
en opeten is
veel lekkerder
dan de kiemen die
je koopt in bakjes.
Ook al koop je ze
biologisch,
eigen
teelt smaakt veel
lekkerder en geeft
veel meer voldoening.
Op het doosje waar
je het bakje in
koopt staat de uitleg van het gebruik.
Kiemen in de vrije
natuur…
Maar je kunt ook op
een andere manier
aan kiemen komen,
namelijk uit de vrije
natuur.
Als je weet waar
springbalsemien
heeft ge bloeit dan
tref je daar en in
een zeer ruime cirkel om die plek
heen in het voorjaar
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daarna allemaal kiemen aan.
Als je in een beukenbos loopt tref je in
het voorjaar allemaal kiemen aan.

Als je met één plant in je tuin begint kun
je het jaar erna je lol op en komen de
kiemen overal op waar jij ze niet had
bedacht.

Maar de kiemen van zonnepitten zijn ook
eetbaar, je moet weten hoe deze eruit
ziet, zo ook van de grote klis of klit genoemd, een plant met een lange penwortel en veel voorkomend in de vrije natuur
maar ook een uitstekende tuinplant.
In het najaar liggen de wortels te koop in
goed gesorteerde natuurwinkels.
We laten nu de kiemen zien van de
springbalsemien en de beuk.
Deze zijn namelijk eetbaar en goed te
verwerken op een salade.
Foto boven: Kiem van de springbalsemien
Je eet een portie kracht wat enorm is en
als jij krachtig voedsel eet zul je ook
sterk zijn en je fijn voelen.
Dus… je kunt kiemen kopen, nog leuker is
deze zelf te zaaien en nog veel leuker is
om daarnaast ook nog in de vrije natuur
of de tuin die soorten te oogsten die je
niet op een kiembakje zult laten kiemen
omdat ze in grote getalen te vinden zijn.

Foto boven:
Links: Kiem van de springbalsemien
Rechts: Kiem van de beuk
Onder: Vers, heel jong zevenblad
Foto onder: Gemengde salade met kiemen

Kiem van de beuk
En onder een beukenboom kunnen zoveel
kiemen staan, dat kunnen allemaal geen
beukenbomen worden, veel te veel, dus
geniet van hun power.
De springbalsemien is ook een exemplaar
die graag aan ‘landje pik’ doet en overal
kiemen laat ontstaan dus daar van eten is
ook al geen ‘zonde’ omdat er anders veel
te veel komen.

Geniet van deze gezondheid, geschonken
door de natuur 😊
Anneke
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En dat in eigen tuin :)

We genieten nu van de eerste paardenbloemen ;).

Niet te geloven voor wie weet wat
vroeger mijn passie was ;-)

Wie had dit ooit gedacht?

Wie mij jaren geleden verteld zou hebben dat ik de paardenbloemen, brandnetel, veldkers, het
zevenblad,
de
hondsdraf en andere
prachtige
'wilde'
groenten,
kruiden
en/of eetbare bloemen (door velen als
onkruid betiteld) zou
laten groeien in eigen tuin had ik beslist aangekeken met
de gedachte... vul
zelf maar in! :)

Overigens is onze
manier van tuinieren heel anders.
Helemaal
geen
tuin
meer
op
kleur.

Want als je weet dat
ik workshops heb
gegeven,
bloemschikcursussen en de
tuin aanpaste aan
dat wat we organiseerden, zal begrijpen dat deze planten
daar absoluut niet in
thuis hoorden.
Sterker nog: ik heb
een tuin laten afgraven om het zevenblad af te voeren
toen wij ergens gingen wonen waar ik
mijn bedrijf ging
uitvoeren.

Eetbaar,
duurzaam, toch ook
wel 'het oog wil
ook wat', bloemen
voor op de vaas,
maar
bovenal...
puur natuur en
meegaan met de
natuur.

En later?
Toen wij naar hier
verhuisden heb ik
een pol zevenblad
meegenomen,
geplant
en
nu
ben
ik
op
Foto's boven:
en
top
gelukkig
en...
1 en 2 : Paardenbloem
heb het zo weer
3
: Veldkers
goedgemaakt
met
deze krachtige supergezonde groenten ☺.

We schoffelen en
spitten niet meer.
We profiteren van
een enorme hoeveelheid zelf gemaakte compost.
We streven naar
zoveel
mogelijk
invloeden
van
Permacultuur.

En... we zien muizen, egels, vogels,
insecten, vlinders,
bijen, hommels en
van alles en nog
wat in de tuin.

Foto's boven:
1
: Veldkers
2
: Jonge brandnetels
3
: Heel jong zevenblad

Er is harmonie want de compost is geslaagd, de dieren voelen zich happy en
wij genieten en zijn dus ook happy!
Anneke
Gaasterland, voorjaar 2017
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Een gunstige bijkomstigheid is dat het sap
niet giftig is.

Paardenbloem
Taraxacum officinale
Paardenbloemen, ook bekend onder
de naam molsla, behoren tot de composietenfamilie (Asteraceae) en komen in ons land heel algemeen voor.
Geel zijn de paardenbloemen als ze
bloeien, maar dan ook echt, diep, helder
geel. Als je op een zonnige dag een weide
of berm vol ziet staan is het net een
sprookje.
Paardenbloemen dragen positief bij aan
onze gezondheid.

Honderd jaar geleden verkocht men in
Nederland de molsla als groente. In diverse landen van Europa gebeurt dat nog
steeds. Als je dit weet dan is het helemaal niet gek om paardenbloemblad als
groente te verwerken.
In het voorjaar, zo in de maand april,
kleuren zij massaal vele weilanden en
bermen geel.
Als de bolbloemen op hun retour raken
(de tulpen bloeien dan nog volop, maar
de narcissen, krokussen en andere soorten zijn al aardig verdwenen) lijkt het net
of de paardenbloemen het toneel hebben
overgenomen.
Wie kent ze niet? Vooral kinderen plukken
de uitgebloeide bloemen en verspreiden
de pluizen (de zaadjes) door er hard tegen te blazen.
Het melksap is iets om te vermijden want
als je dat op je kleding krijgt ben je niet
blij. Blijvende vlekken zijn het resultaat,
die er in de was ook niet uitgaan.
Tevens geeft het bruine vlekken op de
huid, eventueel irritaties, als deze ermee
in contact komt.

Wij mensen kunnen ze eten, van wortel
tot bloem. De hele plant is één brok gezondheid.
Alle delen zijn zowel rauw als gekookt
eetbaar, dat maakt dit gewas zo veelzijdig.
Het jonge blad is mals en heerlijk in salades. Het geeft een licht bittere smaak.
De oudere bladeren, dus wat verder in de
tijd van het jaar, leveren weer een pittige bijdrage aan gemengde groente.
Wie de intens bittere smaak wat wil afzwakken kan het blad een uur of twee in
lauw water leggen.
Wie de bitterheid op een andere manier
wil onderdrukken kan potten over de bladeren zetten. Als je paardenbloemen in
je tuin hebt staan met het doel deze als
onderdeel van de maaltijd te gebruiken
kun je dit toepassen.
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Gewoon een terracotta pot omgekeerd
over de plant zetten. Op deze wijze worden de bladeren gebleekt door het feit
dat ze geen daglicht krijgen. Dat heeft
weer als gevolg dat de smaak iets verandert. Denk er wel om dat je op z’n tijd
water geeft.
De andere kant van dit verhaal is dat
groene bladeren juist heel gezond zijn
door het chlorofyl wat daarin zit, de stof
die zorgt dat de bladeren groen zien.
En… wie vaker deze bladeren eet went
aan de smaak en jonge bladeren zijn zeer
mals en ook zacht van smaak.
De bloemen zijn zoet, wat een contrast is
met het bittere blad. Spannende combinaties kun je hier dus mee verzinnen.
De bloemen kunnen verwerkt worden in
een thee maar ook in aromatische siropen. Bloemknoppen zijn ook eetbaar en
even gebakken worden.

Tevens kunnen zij dienen als vervanging
van kappertjes en ingelegd worden in
azijn. Wat te denken van verwerken in
chutneys of in de soep?
Ongelofelijk veel mogelijkheden voor de
hobbykoks onder ons.
De praktijk is dat wie van kokkerellen
houdt zelf allerlei variaties gaat bedenken en tot verrassende resultaten komt.
De wortels zijn ook culinair schitterend te
gebruiken. Van september tot maart is dit
mogelijk een goede aanvulling in salades
en groente gerechten.
In vroegere tijden werden deze wortels
gedroogd, geroosterd en vermalen gebruikt als surrogaatkoffie.
Paardenbloemen bevatten veel gezonde
bestanddelen zoals provitamine A, vitamine B en C.
Deze veelzijdige plant heeft ook een
(bloed)reinigende werking heeft en is

daarom zeer welkom bij hen die voor- en
najaarskuren doen.
Wel geldt ook hier weer de regel: alles
met mate. Want overdaad schaadt! Het
sap mag dan zo bij normaal gebruik niet
giftig zijn maar bij grote hoeveelheden
kan het maag- en darmstoornissen opleveren, tot zelfs hartritmestoornissen.
Maar dit is niet iets om van te schrikken
want we eten ook geen kilo spinazie per
dag of een hele kool per persoon. Als we
dat doen zullen we ook daar gevolgen van
ondervinden terwijl spinazie of kool eten
heerlijk is.
Ken je grenzen!
Regelmatig dit gewas eten kan dus helemaal geen kwaad, gecombineerd met
allerlei andere mogelijkheden.
Een afwisselend menu zorgt voor hoogwaardige positieve invloeden in ons lichaam en de paardenbloem is één brok
gezondheid die niet genegeerd kan worden.
De wortel bevat heel veel goede stoffen
en in het voorjaar is deze gezond maar in
het najaar is de concentratie nog hoger
omdat de plant dan weer in zijn winterrust gaat en dus heel veel heeft opgeslagen in de wortels.

De wortels kun je in stukjes gesneden
door gerechten verwerken, denk bijvoorbeeld aan een groentesoep.
Maar je kunt er ook thee van zetten, wellicht gecombineerd met andere kruiden.
De steeltjes zijn in het voorjaar te gebruiken en dat noemen we dan voor een
natuurlijke leverreiniging.
Onze lever heeft veel te verduren want
dit orgaan helpt om afvalstoffen uit ons
lichaam te verwijderen.
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Wie heel veel verkeerde voeding eet,
producten met gifstoffen op de huid
smeert of doucheproducten gebruikt met
de nodige chemische ellende erin zorgt er
voor, zonder dit vaak te weten overigens,
dat zijn of haar lichaam een overdosis te
verwerken heeft aan stoffen die zich allemaal opstapelen omdat het er vaak zo
veel zijn. De lever kan dat nauwelijks
allemaal verwerken wat weer ziektes tot
gevolg heeft. Je lichaam reinigen is altijd
goed en dat kan daarnaast ook met bijvoorbeeld brandnetel en/of kleefkruid.

De stelen direct eten na het plukken, dus
geen tijd laten liggen om bij de maaltijd
te presenteren.
Je kunt de stelen bijvoorbeeld wel op je
bord door de sla mengen, maar dan moet
je ze vlak voor het eten kunnen plukken,
dus heel dichtbij huis.
De paardenbloem is heel veelzijdig, gezellig om te zien als er zoveel bloeien en
heel gewoon een groente.
De bloemen staan heel, of de bloemblaadjes los geplukt mooi een salade.

Deze twee planten zijn ook bijzonder
gezond en reinigend. Jonge brandbeteltoppen zijn krachtig, zien prachtig en zijn
een heerlijke groente.
Kleefkruid in een jong stadium ziet er ook
geweldig uit en deze plant heeft een
bloed reinigende eigenschap. Ons lymfesysteem is ook blij met deze werking van
kleefkruid.
We gaan nu verder met de paardenbloem
maar het geeft wel aan dat wanneer we
gevarieerd de ‘wilde’ groenten, kruiden
en/of eetbare bloemen in de keuken
combineren met bekende groentesoorten
ons lichaam daar wel bij vaart.
We gaan verder met de reinigende werking van de stelen van de paardenbloem.
Je neemt de steel van een bloeiende
paardenbloem, dus niet eentje in de knop
of al redelijk uitgebloeid.
Je hebt veertien dagen nodig voor deze
kuur.
De eerste dag eet je één steel; het gaat
niet om de bloem! Deze kan wel gebruikt
worden, maar het gaat om het proces in
de plant, een uitgebloeide paardenbloem
heeft kwalitatief een minder goede steel
en eentje in de knop is nog niet volgroeid.
De tweede dag eet je twee stelen, de
derde dag drie en op de zevende dag zeven, dus je bouwt het per dag op.
Daarna weer zes, dan vijf, vier tot je bij
nul bent aangekomen.
Je bouwt de eerste week op en de tweede week af.

De bladeren doen het ook goed in groentemengsels, dus… met de bloei van paardenbloemen in aantocht kun je heel veel
doen.
Geniet ook van de schoonheid als ze
bloeien, kijk eens naar een groot veld vol
van die prachtige bloemen, of hele bermen die geel zijn.
Pure schoonheid.
Pure gezondheid.
Gratis en voor niets! 😊
Anneke
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Kappertjes van paardenbloemenknoppen

droogde dille en twee of drie blaadjes
laurier.

Pluk een flink portie nog dichte knopjes
van de paardenbloem.

Gebruik er zoveel als in een glazen potje
passen dat je voor ogen hebt.
Leg de knopjes in een schaaltje en schep
hier een ruime eetlepel Keltisch zeezout
bij. Roer het geheel goed door.

Vul het potje aan met biologische witte
wijnazijn tot alles goed onderstaat.
En nu is het wachten... zet het op een
koele plaats en laat het een paar maanden staan.

Leg een schoteltje op het kommetje zodat er niets bij kan komen en laat dit een
dagdeel staan, roer het af en toe een
keer door.
Nu kan het gebeuren dat er tijdens dit
proces knopjes opengaan en de gele
blaadjes rijkelijk tevoorschijn komen.
Deze verwijder je.
Spoel de knopjes goed af met koud water
en droog ze in een oude theedoek. Doe ze
dan in een brandschoon glazen potje (uitgekookt in water met soda of natriumbicarbonaat), aangevuld met een stuk of 15
peperkorrels, een flinke theelepel ge-

Dit kun je ook doen met de knopjes van
madeliefjes, van het speenkruid voor de
bloei, maar die tijd is inmiddels voorbij.
Uiteraard zijn er meer mogelijkheden,
denk bijvoorbeeld aan de zaden van OostIndische kers.
En je kunt natuurlijk naar eigen inzicht
spelen met de kruiden die je toevoegt.
Denk ook eens aan mosterdzaad.
Variaties genoeg te bedenken, zo ontstaan de lekkerste recepten.
Gewoon doen, mits je werk materiaal
altijd goed schoon is.
Wat wil zeggen dat we met schone uitgekookte glazen potjes en deksels werken,
schoon werk gereedschap en schone theeen vaatdoeken.
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Was tussendoor alles af als je meer creaties achter elkaar wilt maken.

Wij hebben het potje met paardenbloemknoppen in de koelkast staan, in huis en
de schuur is het nu te warm.

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

De kiem van een beukennootje:
Twee kiemblaadjes en daartussenin een heel klein
nieuw begin van een beukenboom.
Ook nog eens heel gezond en lekker!
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