Ze zijn er weer: sneeuwklokjes!
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Voorwoord:
Maart roert zijn staart…
En aprilletje zoet heeft ook nog wel
eens een witte hoed…
Het is alweer bijna maart en bij ons ligt er
sneeuw.
Geen dik pak, maar toch genoeg om even
foto’s te maken alsof we in een skigebied
wonen.
Niets is minder waar maar met de zon erbij
ziet het wel schitterend.

bijdrage toe te laten in haar maandelijkse
bijdrage.
Leuk dames, wil je ook een eigen vaste column Lindsay?
Bij deze aangenomen, je leeft je maar uit,
we zien het wel verschijnen. 😊
Zo moeder zo dochters; moeder Cynthia
schrijft in onze andere nieuwsbrief en dochter Christel al geruime tijd in deze versie
maar we maken nu ook kennis met de andere
dochter.
Nog even en vader duikt ook op? Welkom
Ivar! 😊
De belevenissen van het gezin van Asten.
Piteke en Jochem zijn ook weer actief geweest en natuurlijk van de partij.
De junior mag over een leuke ploeg spreken
die hun bijdragen aanleveren uit verschillende invalshoeken.
De veldkers is een plantje dat veelvuldig en
werkelijk overdadig in je tuin kan voorkomen en daarom plaatsen we dit gezonde
exemplaar deze maand in het zonnetje.
Zodra de winter is geweken kunnen we daar
weer volop plezier aan beleven.
Veel plezier met de junior, zo op de rand van
februari.
Volgende maand zijn we er weer.

Alle ‘wilde’ groenten, kruiden en de paar
eetbare bloemen die zich alweer tonen zijn
even bedekt en plukken tijdens een vorstperiode is ook geen aanrader.
Planten zijn niet echt blij als je tijdens de
vorst blaadjes of steeltjes plukt, dus we
doen het maar even een paar dagen zonder
hen om er straks in volle hevigheid weer van
te genieten.
Als de vorst geweken is en de sneeuw verdwenen dan moet je eens opletten hoe snel
er van alles tevoorschijn komt dat we in de
keuken kunnen gebruiken.

Veel leesplezier, geniet van alles wat zo
stiekem aan het ontluiken is want als je goed
kijkt dan zie je dat het voorjaar in aantocht
is en dat gaat in de komende weken in rap
tempo.
Anneke
Gaasterland, 27 februari 2018

Marja behandelt deze maand het viooltje,
ook zo’n lief bloempje dat velen hun hart
een beetje sneller doet slaan.
Viooltjes zijn schattig om te zien, we noemen dat een hoog ‘aaibaarheidsgehalte’,
pure schoonheid.
Mijn oma zei vroeger dat viooltjes je aankijken, het is ook net of zij gezichtjes hebben.
Christel heeft op een leuke manier haar zus
Lindsay geïntroduceerd door haar met haar
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Driekleurig viooltje
Viola Tricolor
Door: Marja Frederiks
Foto’s viooltje: Anneke Bleeker ©
De naam drie kleurig viooltje heeft dit
plantje gekregen, heel simpel omdat het
drie kleuren heeft.
De Latijnse naam Viola komt van het woord
‘vion’ dat welriekend kruid betekent. Wel
een beetje vreemd want het drie kleurig viooltje geurt helemaal niet.
Zal de legende van vroeger dan toch waar
zijn? Daarin werd vertelt dat het drie kleurig
viooltje nog lekkerder rook dan het blauwe
Maarts viooltje.
De plantjes groeiden op de akkers tussen het
rogge en van heinde en verre kwamen mensen om de bloempjes te plukken.
Dit deden ze niet erg voorzichtig en ze vertrapten het rogge.
Het drie kleurig viooltje wilde niet de oorzaak zijn van deze vernieling en vroeg aan
God om zijn geur te ontnemen.
Het gebed werd verhoord en sindsdien zijn
de bloemetjes geurloos.

De bloemetjes zijn driekleurig: paars, geel
en wit en vanwege deze drie-eenheid wordt
het ook wel drievuldigheidsbloempje genoemd, plantje van geloof, hoop en liefde.
Als je iemand een bosje viooltjes geeft zeg
je in bloementaal, ‘je bent in mijn gedachten’
De bloemetjes van het driekleurig viooltje
kan je ook eten, leuk op de sla of om een
toastjes mee te versieren maar ook leuk ingevroren in een ijsblokje.
Je kan thee zetten van viooltjes, dat is ook
nog eens goed voor je als je last hebt van
astma, bronchitis of eczeem. Als je nog geen
12 jaar bent mag je geen verse viooltjes eten
of gebruiken voor de thee als je koorts hebt,
maar thee drinken van gedroogde viooltjes
kan dan wel.

Je kan ook een hoestsiroop van viooltjes maken.
Daarvoor neem je:
• 3 kopjes driekleurig viooltje (alleen de
bloemetjes)
• 1 kopje rozenblaadjes
• 8 kopjes water
• 3 kopjes honing

Viola Tricolor is een klein plantje dat je eigenlijk overal wel tegenkomt. Tussen tegels
en langs stoepranden, dan blijft hij heel
klein of tussen andere planten, dan groeit hij
steunend op de anderen omhoog om een
beetje zon te vangen.
De bloemetjes lijken op vrolijke gezichtjes,
ik word er altijd blij van als ik ze zie.

De bloemetjes verwarm je langzaam in het
water, ze mogen niet koken; 15 tot 20 minuten laten trekken.
Hierna de bloemen er uit zeven en het aftreksel weer in de pan warm laten worden.
Voeg de honing toe en laat het langzaam dik
en stroperig worden.
Dan doe je de siroop in een afsluitbare fles
en laat het afkoelen.
Naar behoefte kan je elke 1 á 2 uur een eetlepel innemen.
In de koelkast kan je de siroop een aantal
weken bewaren.
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Hij sneedt een van zijn oren eraf en gooide
het vervolgens in een vlierstruik.

Een eetbare gast op de
vlierstruik
De vlier is een struik die in bijna alle
jaargetijden eetbare producten uit de
natuur geeft.
Ga maar na: in de
lente/zomer bloeit de
struik en geeft deze
eetbare bloesem en in
het najaar/herfst komen er bessen aan die
je kunt verwerken tot
jam of siroop.
Denk je dan dat er in
de winter niks meer
te halen valt van deze
struik, dan heb je het
mis.
Wie eens goed gaat
kijken naar de kale
stam ziet soms iets
bruins zitten; kijk je
beter dan zie je een
oor.
Als je die ziet heb je
te maken met een eetbare paddenstoel, namelijk de Judasoor.
Deze schimmel heeft
de vorm en de structuur van een echt
mensenoor.
De smaak is erg neutraal en de textuur
van het vlees is kraakbeenderig, dus alsof
het een echt oor is.
Wanneer deze in je
handen houdt zal je pas echt zien dat het
misschien wel jouw oor zou kunnen zijn.
Op de foto’s kan je het goed zien.

Vanaf dat moment groeien er soms Judasoren aan de stam van de struik.
De smaak is zoals eerder verteld wat neutraal, daarom vind ik het zelf erg leuk om in
mijn soep te verwerken.
Als je de ‘oren’ eerst in water kookt, dood
je de bacteriën.
Je merkt al snel dat er niks met de paddenstoel is gebeurd.
Het oor blijft in een verrassend goede staat,
net als voordat die in het water ging. Deze
kan je daarna gewoon in je soep doen en dan
krijg je een fijne bite erbij.
Eet smakelijk en geniet ervan!

Jochem Hagoort

De herkomst van de naam Judasoor komt uit
de bijbel en komt van een mooi verhaal:
Toen Jezus door een van zijn discipelen werd
verraden, werd Jezus ter dood veroordeeld.
De verrader heette Judas en had ongelooflijke spijt van zijn daad.
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Deze maand brachten we voor het
grootste deel door in Nederland.
Dankzij de pellet kachel, die we de vorige
periode dat we hier verbleven geïnstalleerd
hadden, was het niet zo extreem koud in
onze stacaravan. De koudste periode is bijna
voorbij en overal zie je tekenen van de terugkerende lente. De knopjes aan de bomen
gaan langzaam open, narcissen en krokussen
staan te stralen en kleine plantjes komen
langzaam en voorzichtig uit de grond omhoog.
Het is mooi om te zien hoe snel de natuur
zich ontwikkelt. Toen we half januari in Nederland aankwamen was het nog nergens aan
te zien dat de lente in aankomst was, maar
toen we half februari weer vertrokken, stonden sommige bomen (voornamelijk bomen
met katjes) al vrolijk te bloeien! Ik verbaas
me iedere keer weer over de enorme kracht
van de natuur, die iedere lente opnieuw de
wereld verblijdt met haar adembenemende
schoonheid.
In het vroege voorjaar zijn de kruiden op hun
vitaalst, vol groeikracht en heel sterk. Ze
zijn nog zó klein, dat je op het eerste gezicht
denkt dat ze er niet zijn.
Maar dan ineens begint het je op te vallen;
daar groeit Smalle Weegbree, daarginds zie
je hoe kleine kleefkruidplantjes staan te
stralen in het zonnetje en dan struikel je ineens bijna over een tapijt van vogelmuur! En
als je dat eenmaal gezien hebt, kun je lekker
gaan plukken!
We konden een lekker voorraadje aanleggen
voor op brood en in de sla.
We vonden ook Speenkruid.
Dit supergezonde plantje bevat in het voorjaar heel veel vitamine C, maar pas op: je
kunt het plukken totdat de bloemetjes verschijnen, daarna gaat het plantje een giftige
stof aanmaken.

Niet alleen kun je de kruiden die je geplukt
hebt gebruiken voor op brood of in de sla, je
kunt er ook heerlijke kaasrolletjes van maken! Je hebt er alleen maar een paar plakjes
kaas, een paar satéprikkers en verse kruiden
voor nodig, vogelmuur, madeliefjes en
speenkruid bijvoorbeeld. Zo maak je het;
Maak een paar plakjes kaas, leg ze klaar op
een bord en was de verse kruiden. Snijd ze,
wanneer ze aan de grote kant zijn, in kleine
stukjes. Neem nu een paar kruiden en leg ze
in de breedte in een strook van ongeveer een
centimeter op een plakje kaas. Rol het
plakje op en steek er een satéprikker in om
hem op zijn plaats te houden. Leuk als hapje
tussendoor of geserveerd bij de maaltijd.
Verblijven in de Achterhoek brengt ook nadelen met zich mee. Ze zijn hier namelijk
helemaal gek van carnaval. De carnavalsoptocht kwam zowat recht voor onze deur
voorbij. Dat is op zich niet zo erg, maar alle
wagens hebben minstens twee enorme muziekboxen bij zich en ze doen geloof ik een
wedstrijdje wie er het meeste lawaai kan
produceren. Onze stacaravan trilde vrolijk
heen en weer op het ritme van de boemboem-muziek en zelfs binnen moest je bijna
schreeuwen om elkaar te kunnen verstaan.
Eindelijk was de tocht voorbij… We haalden
opgelucht adem, maar niet voor lang! De
hele optocht was een blokje om gereden en
nu kwamen ze nóg een keer langs… Het is
een wonder dat de ruiten niet gebarsten
zijn.

Weer op reis
Na een maand in Nederland te hebben doorgebracht, is het tijd om weer op reis te gaan.
We reizen eerst af naar Frankrijk, om wat
spullen om te pakken en dan verder naar
Noord-Spanje. Vandaar willen we Portugal
inreizen en helemaal afzakken naar de Algarve. Daarvoor hebben we ongeveer een
maand gereserveerd. Op de ochtend van vertrek was iedereen er klaar voor. De camper
was ingepakt, de fietsen stonden op het fietsenrek, de kat was (net) niet ontsnapt en het
enige wat er nog moest gebeuren, was dat
mijn vader even de watervoorraad bijvulde.
We waren in een goed humeur en blij toen
hij terugkwam. Meestal heeft mijn vader er
een handje van om een uur of twee vertraging op te lopen voordat we goed en wel vertrokken zijn, dus we waren blij dat we nu
eindelijk eens op tijd konden vertrekken.
Ons leven is eigenlijk best hilarisch, want op
het moment dat mam dit opmerkte, kwam
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mijn vader binnenstormen. “Jongens, we
hebben een heel groot probleem”, riep hij
nog voor hij goed en wel binnen was. Ons
goede humeur zakte onmiddellijk een paar
honderd meter naar beneden.
In mijn hoofd ging ik pijlsnel alle mogelijkheden langs: was hij met de camper in een
sloot gereden? Oh nee, er is hier geen sloot.
Heeft hij tijdens die 500 meter een dodelijk
ongeluk gehad? Oh nee, dan stond hij nu niet
hier. “Ik ben tegen een lantaarnpaal aan gereden!” riep hij. “Hoe kan dat nou, een lantaarnpaal zie je toch en bovendien rij je hier
zó vaak, dat je toch weet waar de lantaarnpalen staan”, reageerde mijn moeder onmiddellijk. “Nou, maar ik kon hem niet zien,
want hij was groen!” was het dramatische
antwoord. “En de achtergrond was óók al
groen, dus ik kan er niets aan doen dat ik
hem geraakt heb!” Nou, dacht ik, over een
paar dagen kunnen we hier grapjes over maken. Met spoed ging mijn vader toen naar
een camperreparatiebedrijf, terwijl wij in
een lege stacaravan achterbleven. Gelukkig
viel de schade mee. De fietsendrager was
een stukje de camper binnengedrongen,
maar dat kon het bedrijf makkelijk maken.
Hoe doet hij het toch, nu hebben we toch
nog onze twee (plus drie is vijf) uur vertraging opgelopen…
Uiteindelijk konden we toch vertrekken. We
reden flink door om de verloren tijd in te halen en stopten alleen af en toe om de hondjes uit te laten, te tanken en te eten.
Het viel me op dat er, op de parkeerplaatsen
naast de snelweg, een enorme overvloed aan
eetbare kruiden en planten groeit, die er bovendien heel vitaal uitzagen!
Het is eigenlijk best zonde, want naast de
snelweg kon je ze niet plukken, door de vervuiling aan uitlaatgassen en honden die er
worden uitgelaten.

Kaartenset
Het uitgeven van een kaartenset is een heel
proces waarin je iedere dag nieuwe dingen
leert. Vorige maand heb ik al het materiaal
ingeleverd, maar ik kreeg feedback en moest
een paar foto’s opnieuw maken. Maar ik was
er best laks in en bleef het telkens uitstellen, tot ik van mijn uitgever op mijn kop
kreeg en toen deed ik het met stress. Had ik
het meteen gedaan, dan was er niets aan de
hand geweest en had ik het op mijn gemak
kunnen doen… Maar ach, wat is het leven
zonder fouten? Zonder lessen om te leren?
Saai, toch?

Lindsay
Mijn zusje Lindsay vindt het superleuk dat ik
voor deze nieuwsbrief schrijf en ze wil graag
ook een stukje schrijven.
Lindsay vertelt over ons bezoek aan Castro
de Baroña in Noord-Spanje, onze eerste
echte stop nadat we uit Nederland vertrokken waren.
Hallo, ik ben Lindsay, ik ben 10 jaar en wil
graag wat vertellen over een bijzondere
dag. We waren toen in Spanje, vlak bij Santiago de Compostella. Het regende en
waaide en toch gingen we naar Castro de Barona (de eerste Keltische nederzetting in
Europa).

Ik heb daar ontdekt dat mijn schoenen niet
waterdicht zijn 😊. Ik rende vooruit met
mijn hondje Shiva, dwars door alle watervalletjes heen. Toen we uiteindelijk bij de
huisresten aankwamen, liet ik Shiva los en
sprong ik over de muurtjes heen.
De zee maakte aan alle kanten golven van
wel 6 meter hoog! Achter de muurtjes lag
een hele grote rots. Ik koos de gevaarlijke
route er omheen en mam koos de veilige
route. Christel was foto’s aan het maken
voor haar kristallenset en Shiva en Deva renden al spelend met ons mee.
Toen ik boven was gekomen zag ik alleen
maar rots en golven, maar… ik zag mam nergens. Ik rende zo snel mogelijk om de rots
heen (niet zo veilig mogelijk…) en daar was
alleen Christel.
Ik ging weer naar boven en eindelijk, daar
was mam!
Onder de rots vonden we eetbare plantjes
(navelkruid) en die heb ik geplukt.
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zelf, vlakbij het plaatsje Braga, dat ook wel
bekend staat als het ‘Vaticaan’ van Portugal.

Later hebben we die heerlijk met kaas en
kruidenboter opgegeten.

Na een tijdje ronddwalen gingen we terug.
De volgende dag reden we naar het Zuiden
en werd het eindelijk droog en warm!
Toen we aankwamen was het al donker en
wat liep daar nou voor ons uit op de weg?
Ik riep dat het een wolf was, Christel dat
het een vos was en mam zat er tussenin, die
wist het niet zeker.
We stopten op een grote parkeerplek naast
een voetbalstadion, onze favoriete plek om
te overnachten.
We hebben drie dagen
bij het strand gestaan
en fijn gespeeld en gefietst.

Hier bevindt zich een grote kathedraal, bereikbaar via meer dan 500 traptreden.
De Dom Jezus heet het.
Het was de bedoeling dat we de kathedraal
via de trappen zouden bereiken, maar de telefoon van mijn vader begint steeds vaker
een eigen leven te leiden en tot onze verbazing bevonden we ons ineens op een parkeerplaats vlak bij de kathedraal zelf…
Nou ja, dat scheelt spierpijn, dachten we
maar. Lindsay en ik zijn de trap toch maar
een stukje afgelopen (276 treden omlaag,
om precies te zijn).
Het is een heel mooi gezicht, hoe de kathedraal boven een geometrisch patroon van
trappen uit lijkt te torenen.
Heel bijzonder om mee te maken.
Na de Dom Jezus reden we verder naar Guimaraes, de wieg van Portugal.

Lindsay, de schrijfster
van dit verhaal
Hier hebben we het paleis en kasteel van de
eerste koning van Portugal bezichtigd en een
concert bijgewoond van scholieren van een
High School uit New York.

Portugal
Ons volgende uitstapje was in Portugal

We overnachtten op een parkeerplaats op
zo’n 1000 meter hoogte omringd door grote,
ronde rotsen die er door reuzenhanden neergesmeten leken te zijn.
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De volgende keer schrijf ik het vervolg van
onze reis door Portugal, waar het zulk lekker
weer is, dat we in alleen een dun truitje buiten kunnen lopen.
Een goede maand, en veel wildplukplezier!

Christel
christel@essentialtogether.nl

Veldkersboter

De volgende ochtend gingen we op onderzoek uit. Lindsay en ik vermaakten ons prima
met het klimmen en klauteren over de soms
wel 5 meter hoge rotsen en op de terugweg
verzamelden we flink wat Navelkruid.
Navelkruid is een klein plantje met één rond
blaadje, die eruit ziet als een soort navel. Ze
groeit op rotsen en zelfs op bemoste bomen,
het liefst aan de schaduwzijde.

Ze smaakt heel lekker op brood of met kruidenboter en een plakje kaas. Het plantje is
ook geneeskrachtig; het werd vroeger gebruikt als verzachtend en samentrekkend
middel.
De verse blaadjes en het sap werden gebruikt om darmzweren, puisten en gezwellen te behandelen.
Werkt het echt? Probeer het, zou ik zeggen!
Dat was het weer voor deze maand!

De kleine veldkers is een algemeen bekend
'onkruidje', althans zo bekijken velen dit nietige eenjarige plantje.
De zaden schieten letterlijk overal naar toe,
vandaar dat het niet zo verwonderlijk is
wanneer je de veldkers tegenkomt tussen je
tegels of klinkers, in bloembakken en overal
in de tuin.
Veldkers doet het goed op vele plaatsen, op
zandgrond, veengrond, zavelgrond en in
moestuinen; in de bermen komen we, wanneer we goed kijken, dit gewas ook wel tegen.

Veldkers groeit overal, zelfs op een steen!
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In de tuin zie je veldkers onder hagen en tussen de vaste planten. Wie dit plantje in zijn
omgeving heeft kan het werkelijk overal tegenkomen, tot op de meest gekke plaatsen.
De veldkers behoort tot de Kruisbloemenfamilie, waartoe ook de kool, look-zonder-look
en heel veel andere soorten behoren.
Kruisbloem staat voor: vier bloemblaadjes
die kruislings tegenover elkaar staan.
Deze plantengroep staat erom bekend dat zij
veel zaden produceren.
Deze zitten in de hauwen opgesloten terwijl
zij rijpen.
Hauwen kun je vergelijken met een soort
lange, dunne peulen. Bij de kleine veldkers
spreken we van hauwtjes; alles in verhouding, want de lengte varieert van net iets
meer dan 1 cm tot meer dan 2 cm.
De smaak is pittiger dan die van tuinkers,
wat ook weer niet verwonderlijk is omdat zij
familieleden zijn, evenals de waterkers.
Wanneer we dit nu weten dan is het mogelijk
geen gek idee de veldkers vaker te gebruiken, in plaats van bakjes tuinkers te kopen
waarvan de kweker vaak heeft bepaald
welke voedingsstoffen werden toegevoegd.
Er komt vaak geen aarde aan te pas bij tuinkers; veldkers groeit puur, de smaak is heerlijk en bovendien bevat dit plantje ook nog
veel vitamine C.
De blaadjes oogsten we van de niet-bloeiende plantjes, dan zijn de blaadjes mooier
en lekkerder; een bloeiende plant geeft al
zijn krachten aan het bloeiproces.
Bovendien zien de blaadjes niet mooi om te
oogsten voor de maaltijd. Wie hier oog voor
heeft, ziet dit ook.
De veldkers doet het erg goed in salades, in
sauzen, bij een gekookt eitje, in kruidenboters maar ook als laatste toevoeging bij een
pasta of ander warm gerecht. De veldkers
niet mee verwarmen, altijd op het laatst
rauw toevoegen.

voorbeeld: crackers met verschillende soorten kaas en veldkers. Heerlijk!

Recept voor veldkersboter:
Wat heb je nodig?
• een pakje biologische roomboter op kamertemperatuur
• een flinke hoeveelheid veldkers
• kerriepoeder
• paprikapoeder

Voldoende veldkers verzameld
Wat moet je doen?
Was de veldkers en verwijder de worteltjes
zorgvuldig.
Zorg ervoor dat er geen aarde achterblijft.
Snijd de veldkers fijn, maar niet al te fijn.
Doe wat kerriepoeder en paprikapoeder naar
smaak bij de boter en meng dit er goed doorheen, zodat een egale massa ontstaat.
Meng dan de gesneden veldkers door de
roomboter.
Meng alles nogmaals goed dooreen.

Leg een paar takjes veldkers of een klein
plantje ter decoratie op de boter.

Veldkers is zelfs in de winter goed te oogsten, zolang het niet vriest kun je genoeg
oogsten om even toe te voegen aan bijvoorbeeld een salade of een soort zelfgemaakte
knoflooksaus.
Veldkers op tafel rond de kerstdagen is geen
uitzondering.
Veldkers heeft een stevige bite. Je kunt het
op heel veel gerechten serveren, zoals in het
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Limaboon
Deze maand wil ik de limaboon in het
zonnetje zetten.

Voedingsvezels
:7g
Suikers
: 2,9 g
Eiwitten
:8g
Cafeïne
Vitamine A 0 IU Ascorbinezuur: 0 mg
Calcium
: 17 mg
IJzer
: 2,4 mg
Vitamine D 0 IU Vitamine B6 : 0,2 mg
Vitamine B12 0 µg
Magnesium
: 43 mg
bron: voedingswaardetabel

Ik koop de bonen op de biomarkt in Leeuwarden.
Daar staat Henk Zuidema van Waldfarming
met zijn kraam.
Ik heb daar ook de foto’s gemaakt, nadat ik
hem vroeg of dat mocht.

Lima bonen worden ook wel boterbonen genoemd; de smaak is romig en na een nacht
wellen of liever nog een paar uren langer,
heb je een prachtige grote boon.
Let op: bij het koken van droogbonen geen
zout gebruiken, dit om te voorkomen dat de
schil hard wordt.
Bereiding van de Limaboon:
Na het wellen van de bonen zo snel mogelijk
koken daarna, als het eenmaal kookt, langzaam koken.
De schil van deze boon is harder. Wanneer er
te snel wordt gekookt is de binnenkant eerder klaar en gaat deze kapot, terwijl het
schilletje dan nog hard is.
Langzaam koken en na 45 minuten even
proeven en zo bijhouden hoe het kookproces
gaat.
Na ongeveer 60 minuten zijn ze gaar.
Deze bonen komen uit Turkije.
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie (kcal)
: 115
Vet
: 0,4 g
Verzadigd
: 0,1 g
Meervoudig onverzadigd
: 0,2 g
Enkelvoudig onverzadigd
: 0g
Cholesterol
: 0 mg
Natrium
: 2 mg
Kalium
: 508 mg
Koolhydraten
: 21 g

Zo kon ik hem vertellen over Project7blad.
Daar had hij nog niet eerder over gehoord.
Ik vertelde dat ik net begonnen ben om voor
de junior nieuwsbrief te schrijven.
Hij vond dat leuk om te horen en wil graag
mijn bijdrage lezen en op zijn facebooksite
verwijzen naar deze nieuwsbrief.
Zo kunnen we weer nieuwe lezers krijgen
ook!
Op Facebook is hij hier te vinden:
https://www.facebook.com/Waldfarming/

Ik heb de bonen gekookt en er een heerlijke
bonen-en groenteschotel van gemaakt.
Allerlei soorten groenten smaken prima bij
deze witte bonen.
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Ik heb er o.a. een
hand
spinazie,
een potje biologische maïs, witte
kool, knolselderij, uien, knoflook
en oranje paprika
gebruikt.
Als kruiden gebruikte ik garam
masala uit de Indiase
keuken
maar je kan het
met allerlei kruiden op smaak
brengen.
Ook smaakt tomatenpuree
er
lekker in.
Wat kun je nog
meer met de limaboon?
Je kunt hem laten
ontkiemen en je
verbazen
over
hoe
mooi de
blaadjes en de
plant zich ontwikkelt.

Succes!

Piteke van der Meulen

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Anneke Bleeker – tekst en foto’s
Frank Bleeker – opmaak en tekst
Christel van Asten, met medewerking van
Lindsay van Asten
Marja Frederiks
Jochem Hagoort
Piteke van der Meulen

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

Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl
Ik zeg:
probeer ook eens bonen te laten ontkiemen.
Dat kan met alle soorten bonen.
Je hebt niet veel nodig; een beetje watten
of een wattenschijfje, deze vochtig houden
en bonen.

Tot volgende maand!
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