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Voorwoord: 
 

Het Wilde Genieten… 
 

Welkom! 
Je hebt de eerste nieuwsbrief voor je met de naam ‘Het Wilde Genieten’. 
Deze nieuwsbrief komt ter vervanging van de ‘Wekelijkse recepten’, die we twee jaar lang 
trouw elk weekend hebben gedeeld. 
Het idee ontstond in november 2016 en een weekend later zijn we begonnen, op 4 
december. De laatste mail is in december 2018 verzonden met vaak meer dan één recept in 
de bijlage. 
En dan kan er zomaar weer een moment komen dat je andere inspiratie krijgt, andere 
activiteiten en zo overkwam mij dat ook, dus daar anticipeer je dan weer op. 
Nieuwe impulsen geven nieuwe inspiratie en zolang je iets met passie blijft uitvoeren pikt 
een ander de juiste energie daaruit op. 
Tijd voor nieuwe wegen. We zijn absoluut niet ‘wild’ geworden maar we delen wel heel 
graag hoe je kunt kokkerellen met ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
Wanneer je een maaltijd hebt aangevuld met ‘wilde’ ingrediënten, of dat nu uit de vrije 
natuur is of met spontaan opgekomen eetbare planten uit de eigen tuin, dat maakt niet uit 
maar genieten is het zeker. 
De smaak is intenser, het voelt volwaardiger en alles bij elkaar is dat puur genieten, dus ‘Het 
Wilde Genieten’ kan beginnen. 
 
Wild en meer? 
Wandelingen gericht op deze informatie, studiegroepen vallend onder Project7-blad, 
inbreng van anderen, ‘plant van de middag’, een onderwerp bij de studiegroepen is ook 
mooi om via deze nieuwsbrief te delen, kortom het is breed en zodra we deze nieuwsbrief 
wat langer delen zullen er nieuwe impulsen ontstaan en zich vanzelf melden. 
We gaan dus meerdere zaken aanreiken en een ‘Gouwe ouwe’, wat niets anders is dan een 
recept uit een van de afgelopen jaren dat we in de herhaling doen, mag ook niet ontbreken. 
Voor velen zal dit een ‘Oja, eerder gezien’-moment zijn en voor anderen compleet nieuw. 
Wie denkt iets leuks, waardevols of grappigs te kunnen delen, passend bij deze 
onderwerpen, is altijd welkom dit aan ons te zenden. 
Deze nieuwsbrief moet meer brengen dan alleen recepten, maar we blijven wel de blik op 
‘wild’ houden. 
Wij gaan zelf ook via andere landen eens ons licht opsteken. 
Op 26 februari vertrekken we met eigen auto naar Georgië en alles wat we onderweg 
tegenkomen aan passende onderwerpen, leuke wetenswaardigheden en mooie recepten 
zullen we indien mogelijk delen. 
We starten in deze nieuwsbrief met een klein voorbeeld, want in de kerstvakantie zijn we al 
in dit mooie land geweest. 
Van 26 februari tot eind eerste week april zijn wij onderweg maar we blijven actief voor 
Project7-blad en dus ook voor deze nieuwsbrief. 

Wie weet wat we allemaal tegenkomen, wellicht stof genoeg om maanden te vullen! 😊 
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Wij, Frank en Anneke Bleeker, hebben er zin in deze nieuwsbrief vorm te geven en wie iets 
wil delen… Voel je welkom! Als het past binnen de ideeën die wij nu hebben dan zaaien we 
samen en oogsten we met velen want het is meer dan belangrijk om onze blik op puur 
natuurlijke voeding te richten! 
Je bent wat je eet! 
 
Anneke 
Gaasterland, 26 januari 2019 
 

 
 

Tijdens de bijeenkomsten van de Studiegroepen wordt 
door een van de deelnemers/deelneemsters een ‘plant 
van de middag/plant van de dag’ behandeld.  
Men zoekt allerlei informatie op via internet of in boeken 
en deelt deze informatie met de overige deelnemers. 
 

De kaneelboom 
Kaneel is de gedroogde binnenbast van de kaneelboom. Canella (Latijn) = stokje. 
De kaneelboom behoort tot de Laurierfamilie, is groenblijvend en komt oorspron-
kelijk voor in de warmere streken van Azië, nu ook in de tropen. 
 
Er zijn 2 soorten kaneel die het meest gebruikt worden: 

• Ceylon-kaneel, de echte kaneel, Cinnamomum ceylonicum (of C .zeylonicum, of C. 
verum),  afkomstig van Sri Lanka, het vroegere Ceylon 

• Cassia-kaneel, Cinnamomum cassia (of C. aromaticum), Chinese kaneel C. loureiroi, 
Vietnamese kaneel en C. burmannii, Indonesische kaneel worden ook vaak 
cassiakaneel genoemd. 

 
Vier verschillende kwaliteiten van kaneel, van links naar rechts: 
 

 
 

 Cassia, goedkope kaneel waarschijnlijk uit Indonesië, supermarktkwaliteit, topkwaliteit uit Sri Lanka 

 

Plantkenmerken 
De kaneelboom is een tropische, altijd groene, snel groeiende boom die ca. 7 m hoog wordt. 
Hij heeft grote, langwerpige bladeren die in het begin rood, later donkergroen zijn en witte 
bladnerven hebben. 
Kaneel bloeit met kleine, onopvallende witgroene bloemen die zich tot eironde purperen 
bessen ontwikkelen. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cinnamon_Variaties_-_Robin.jpg
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De bast is dun, zacht en lichtbruin. Zowel bast als ook bladeren geuren aromatisch.  
De boom heeft een vochtig warm klimaat nodig. Gecultiveerd is hij heesterachtig, niet hoger 
dan 3 meter. 
Het fruit wordt gegeten en verspreid door vogels. 
 

Teelt en oogst 
Ceylon-kaneel wordt als struik in plantages geteeld. 
Kaneel zoals wij die kennen is de gedroogde binnenbast van de kaneelboom.  
De takjes en stammetjes worden in stukken gekapt en van de bast ontdaan door afschaven 
van de buitenste kurklagen.  
De binnenbast wordt tot zogenaamde ‘quills’ in elkaar geschoven, dan eerst in de schaduw, 
later in de zon gedroogd.  
Na enkele dagen drogen in de zon krijgt de kaneelbast een roodbruine kleur en krult op tot 
pijpjes. De kwaliteit is afhankelijk van kleur en fijnheid van de bast. Bij ons is de specerij als 
pijpkaneel of poeder te koop. 
 

Geschiedenis 
Kaneel werd al in het oude Egypte als medicijn gebruikt en om gerechten te kruiden. 
Al 4500 jaar geleden geurden de Chinese keukens naar Kwei, zoals de cassiakaneel toen 
genoemd werd.  
Arabische en Fenicische kooplui brachten de geurende bast in de tijd van de farao’s naar 
Egypte. De Romeinse keizer Nero verspilde de kostbare specerij door ter ere van zijn 
echtgenote Poppea grote kaneelvuren te ontsteken. 
In de Bijbel wordt zowel zoete kaneel als cassia genoemd als kostbare stof om te verwerken 
in heilige zalfolie, in Exodus 30. 
In de 14e eeuw werd Ceylon kaneel voor het eerst in Europa genoemd. Kaneel was één van de 
vier zogenaamde fijne specerijen, die door de VOC gehandeld werden.  
Destijds groeiden kaneelbomen in het wild langs de kust en in de binnenlanden van Ceylon 
(nu Sri Lanka). 
 

Gebruik 
Het kaneelpoeder dat in de keuken wordt gebruikt bestaat meestal uit gemalen Cassia waar 
soms wat gemalen (echte) kaneel aan toegevoegd is. 
In de keuken van Sri Lanka wordt kaneel veelvuldig gebruikt: voor pittige runder curries en de 
aromatisch geurende rijstgerechten (biriyanis).  
Hij wordt ook gebruikt voor het aromatiseren van thee. Kaneel wordt vooral in landen 
gewaardeerd waar Arabische invloed voelbaar is. 
In India gebruikt men kaneel meestal ongemalen. De baststukken worden in hete olie 
gebraden tot zij opkrullen.  
Dan wordt de temperatuur verlaagd en worden er tomaten, uien en yoghurt toegevoegd. 
Wanneer het gerecht klaar is, worden de kaneelstukken verwijderd, maar kunnen ook als 
geurende decoratie op het bord blijven liggen. 
In de keuken van het westen wordt kaneel in poedervorm bijna uitsluitend voor zoete 
gerechten.  
Het mag niet te lang meegekookt worden omdat het dan licht bitter wordt. 
Traditioneel wordt kaneel ook in snoep gebruikt, bijvoorbeeld in kaneelstokken, die op de 
kermis nog wel verkocht worden.  
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Kaneel wordt sinds het eind van de 20e eeuw ook gebruikt als smaakmaker in thee of koffie.  
Verder wordt kaneel toegepast in likeur, bijvoorbeeld Bénédictine. De etherische olie van de 
bast en het blad van de kaneelboom wordt wel gebruikt in parfums. 
De zogenaamde ‘kaneelbloemen’ of ‘cassiknoppen’ zijn de onrijpe, kort na de bloei geoogste 
vruchten. Zij lijken op kruidnagels. Zij hebben veel minder aroma dan de bast.  
Om hun milde, zoete geur te kunnen ontplooien, moeten zij fijn gemalen worden. 

 
Als geneesmiddel 
In de volksgeneeskunde speelt kaneel sinds de oudheid een belangrijke rol, zowel in de landen 

van herkomst als ook in Europa, waar het in de 17e eeuw ingevoerd werd. De etherische 
olie van kaneel heeft brede antimicrobiële en antifungale eigenschappen 
Kaneelschorsolie wordt toegepast in de tandheelkunde en farmaceutische industrie.  
In het verleden gebruikte men kaneeldruppels als tonicum, als kalmerend middel bij een 
bevalling, als geneesmiddel bij veelvoorkomende aandoeningen en als ademverfrisser. 
Kaneel werkt antibacterieel, bloeddrukverlagend, kramp oplossend, maagversterkend, 
schimmel remmend, wond genezend. 
Er is wetenschappelijk bewezen dat kaneel de bloedsuikerspiegel verlaagt. Diabetici hebben 
er dus baat bij om iedere dag een beetje kaneel te eten. 
 

Tegen ongewenste insecten: 
Met kaneelolie kunnen ongewenste insecten (zoals muggen, vliegen) al in hun larvenstadium 
vernietigd worden. Er wordt onderzocht of kaneelolie een milieuvriendelijk alternatief zou 
kunnen zijn t.o.v. de chemische insecticiden. 

 
Waarschuwing 
Sinds 2003 is vooral de cassiakaneel in opspraak gekomen. Beide soorten bevatten coumarine, 
cassiakaneel in grotere hoeveelheden. (2g/kg, Ceylonkaneel 0,02 g/kg).  
Coumarine, in grotere hoeveelheden en over langere tijd genuttigd, zou bij mensen 
leverbeschadigingen en in het ergste geval ook kankertumoren veroorzaken.  
Bij 300 eetlepels kaneelpoeder per dag kom je in de gevarenzone.  
 
In poedervorm kunnen consumenten niet herkennen of het om cassia - of ceylonkaneel gaat.  
Het wordt op de verpakking vaak niet vermeld. 
Als pijpkaneel (de opgerolde bast) kunnen zij het verschil wel zien: de quills van ceylonkaneel 
zijn dichter dan die van cassiakaneel. 
 

Kaneelstokjes kan je eventueel hergebruiken tot de geur eraf is. 

 
Bijdrage van/via 

 
Annemieke Wonink 
Studiegroep Alkmaar 
 

 
 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Etherische_olie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etherische_olie
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Pure voeding zonder 
toevoegingen… 

…in Georgië heel normaal! 
 
Georgië is een land, anderhalf maal zo groot als 
Nederland met rond de 4 miljoen inwoners, waarvan 
ongeveer een kwart in de hoofdstad Tbilisi woont. Het 
grenst aan Rusland, Azerbeidzjan, Armenië en Turkije. 
Wij keken recent onze ogen uit in dit bijzondere land waar de contrasten groot zijn.  
Er zijn wel degelijk grootwinkelbedrijven waar je ook de etiketten moet lezen en weten wat 
je koopt maar daarnaast heerst er nog een grote natuurlijke cultuur. 
De maaltijd staat in Georgië centraal; men ziet dit moment van de dag als speciaal en 
helemaal wanneer men met familie en/of vrienden samenkomt. 
Je weet niet wat je ziet! Het is dan ook heel normaal om veel verschillende gerechten te 
presenteren en je pakt waar je zin in hebt. 
 

  
Een rijk voorziene tafel met voor elk wat wils Zelfgemaakte witte wijn… toasten doen de Georgiërs 

graag en vaak 
 

Wanneer je samen uit eten gaat is het ook heel gewoon om verschillende gerechten te 
bestellen. Iedereen krijgt een leeg bord en alles wat besteld is komt in het midden van de 
tafel. 
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Samen eten schept een band, gezelligheid en verbondenheid en toasten doen de Georgiërs 
graag en vaak. 
Het is een zeer gastvrij volk en je voelt je meer dan welkom. 
 

  
Het mooie servies op tafel voor Kerstmis Salade, altijd fris en prachtig 

  
Een andere salade, vergelijkbaar met ‘onze’ 
aardappelsalade 

Verse selderie en lente-uitjes 

  
Typisch Georgische gerechten: Kalkoen in een 
walnotensaus en stukjes gebarbecued varkensvlees 

Voor elk wat wils… vlees, gevogelte en vis… 

 

Mijn ogen waren te gast in dit prachtige land en wat betreft maaltijden viel er veel te 
fotograferen. 
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Pure voeding, groente uit eigen tuin, prachtige opgemaakte gerechten, de energie spatte er 
vanaf. 
Graag zal ik op gezette tijden met jullie delen wat ons in dat land raakt en geraakt heeft. 
 

  
Samen eten schept een band en toasten kan op alles en iedereen! 

Ook de overleden familieleden vergeet men niet en bij de jaarwisseling is dat een heel speciaal gevoel. 

  
Heerlijk gebak als toetje Gozinaki – het recept staat elders in deze Nieuwsbrief 

 

Georgië, wij waren er even afgelopen Kerstvakantie vanaf de 23ste tot de 3e januari; we 
mochten snuffelen aan een fantastische 
cultuur en veel indrukken opdoen. 
 

In gedachten zag ik de viooltjes die ik in Tbilisi 
kocht, ik kon het niet laten, al op salades en 
hapjes. 
Het bosje heb ik laten drogen, meegenomen en 
dat ligt nu als aandenken hier in de kamer met 
een paars lintje er omheen; een stukje 
nostalgie. 
 

We gaan weer heen, de bedoeling is om eind 
februari met de auto die kant op te gaan en 
alles wat we tegenkomen aan puur natuur en 

de moeite waard is om te tonen, zal via deze nieuwsbrief voorbij komen om je te inspireren 
eens verder te kijken dan binnen de eigen landsgrenzen als we over voeding spreken. 
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Wat was het jammer om niet even een paar potten ingemaakte groenten en fruit te scoren, 
maar meenemen in een koffer in het vliegtuig is nu niet bepaald een aanrader. 
Wel namen we overheerlijke kruiden en zoutmengsels mee uit een fantastisch klein 
winkeltje vlakbij het oude stadsgedeelte in Tbilisi. 
 

   
Een heerlijk winkeltje in Oud-Tbilisi met een groot scala aan kruiden en kruidenmengsels. 

 

In dit artikel vind je een impressie via foto’s, een beginnetje om je te laten watertanden van 
zowel de gerechten als de zin om wellicht met eigen ogen te gaan kijken. 
Van ons gaan jullie meer horen. 
 

  
Achter de salade het traditionele brood: Puri / Poeri Gozinaki – het recept staat elders in deze Nieuwsbrief 

  
Georgische versie van Boeuf Stroganoff – heerlijk, met prachtige decoraties, gevormd uit zeer dunne plakjes tomaat 
(de roos) en dunne plakjes komkommer als de blaadjes. En lekker…. 

 

Ze bestaan nog, de pure, ouderwets bereide gerechten. 
 

Anneke Bleeker 
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Pannenkoeken en meer… 
 

Woensdag 23 januari stond er weer een middag op de 
agenda van de Studiegroep Exmorra. Tijdens deze 
middagen (in Centrum Wilgenhoeve) wordt kennis 
gedeeld omtrent natuurlijke zaken als planten, tuinieren 
(waaronder: permacultuur), producten, recepten en van 
alles en nog wat. 
Op deze winterse middag (sneeuw en vorst) stond het 
maken van een voederkrans voor vogels (met een 

knipoog naar het komende voorjaar) op de agenda. 
De mispel stond in het zonnetje als ‘plant van de middag’ en we sloten af met het proeven 
van kweepeerlikeur, walnotenlikeur en het eten van pannenkoeken. 
 

   
Winterse sfeer bij Centrum Wilgenhoeve in Exmorra 

 
De studiegroepen komen minimaal zesmaal per jaar een middag bij elkaar en elke keer weer 
blijkt dat gelijkgestemden elkaar ontmoeten en vele zaken kunnen delen. 
 
Een aardige bijkomstigheid was, dat er tijdens een van de eerdere middagen gesproken was 
over de voedseldroogoven.  
De appelschijfjes in de pannenkoeken waren gedroogd en vlak voor het bakken van de 
pannenkoeken even geweld in heet water.  
Lees hierover meer in het recept. 
 

Recept voor de pannenkoeken – Exmorra 

 
Ingrediënten (voor 12 à 13 personen):  
 
1 kg. boekweitmeel 
1 liter rijst-kokosmelk 
1 liter koolzuurhoudend water (ongeveer) 
3 theelepels natriumbicarbonaat 
6 eieren 
zout naar smaak 
gedroogde appelschijfjes 
roomboter om in te bakken 
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Werkwijze: 
 
Doe het boekweitmeel in een grote (roestvrijstalen) beslagkom. 
Tik de eitjes erbij. 
Giet de rijst-kokosmelk in de kom. 
Doe de natriumbicarbonaat in de kom. 
Giet er ongeveer een liter koolzuurhoudend water bij. 
Mix een en ander goed dooreen.  
Je kunt hiervoor een garde gebruiken; makkelijker is het om een 
mixer te gebruiken. Op deze manier krijg je sneller een mooi 
egaal beslag. 
Het beslag moet gemakkelijk van de garde ‘lopen’. 
Wij verwerkten ook appelschijfjes in een deel van de 
pannenkoeken. Deze waren aan het eind van de zomer van 2018 
gedroogd.  
Je kunt ze heel goed bewaren, luchtdicht afgesloten) in een 
glazen ‘weckpot’ van IKEA. 
 
De appeltjes kwamen uit ‘Abelstok’, een verwilderde appelboomgaard in Groningen.  
Deze appeltjes werden gewassen, van het klokhuis ontdaan, en, in dunne plakjes gesneden 
besprenkeld met citroensap en bestoven met kaneel.  
Daarna werden zij gedroogd in de droogoven. 
 
Voor het gebruik in de pannenkoeken werden zij even in heet water gelegd, zodat zij weer 
wat konden wellen.  
Zou je dit niet doen, dan zijn zij zeer stug.  
Na het wellen werden zij even uitgeknepen om het overtollige water te verwijderen. Doe je 
dit niet, dat krijg je een enorm gespetter in de koekenpan (water in de hete boter spettert 
hevig). 
 
Verhit een kleine koekenpan.  
Doe er een ‘spitje’ roomboter in. Verdeel wat appelschijfjes in de pan en schep er een 
soeplepel pannenkoekbeslag overheen.  
Bak de pannenkoek aan één kant gaar en keer hem om. Bak nog even aan de andere kant.  
Let op: De pannenkoek moet aan een kant goed gaar zijn voordat je hem kunt omdraaien. 
Anders scheurt hij subiet en wordt je pannenkoek een grote puinhoop.  
Aan de andere kant: de smaak is er niet minder om en een mislukte pannenkoek is voor de 
bakker ☺. 
 
Bij mij zijn er over de hele ‘lading’ twee pannenkoeken mislukt.  
Achteraf weet ik waarom… ook weer een leerproces…  
 
Je hoeft niet op een volle, grote vlam te bakken. Vaak gaat dat te snel, waardoor het risico 
op verbranden groot is. 
 
Frank Bleeker 
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De Gouwe Ouwe van de maand 
In iedere Nieuwsbrief zullen we een ‘Gouwe Ouwe’ opnemen, een recept dat wij geruime 
tijd geleden hebben gemaakt en gegeten. Deze maand: 
 

Recept voor: Witlof-aardappelsoep met vogelmuur 

  
 

  
 

  
 

Inleiding: Een soep kan als voorafje opgediend worden of als maaltijdsoep. 
Deze soep is aan de stevige kant en kan als maaltijdsoep dienen 
eventueel vervolmaakt met een sneetje roggenbrood of een 
verantwoord broodje (denk aan speltbrood, slow-brood) met een 
plakje kaas. 
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Geplukte verse vogelmuur is als laatste toegevoegd maar dit kan ook 
vervangen worden door andere geplukte groenten zoals zevenblad, 
speenkruidblad of… 
Vogelmuur smaakt heerlijk en is bij heel veel gerechten te 
combineren en zit boordevol vitamines en mineralen waaronder een 
hoog vitamine C gehalte. 
Vogelmuur als salade samen met tomaatjes, mozzarella en basilicum 
is een echte aanrader als rauwkost aanvulling bij welke maaltijd dan 
ook of als voorafje. 

 

Ingrediënten: 
(voor 4 personen) 

6/7 struikjes witlof 
10 (plus/minus) aardappelen 
7/8 middelgrote uien 
verse gember 
2 verse kurkuma 
bol knoflook 
Keltisch zeezout 
witte peper 
roomboter (maar (geurend) kokosvet of ghee kan uiteraard ook) 

 

Werkwijze: De geplukte vogelmuur eerst wassen en dan in water zetten met wat 
Keltisch zeezout of natriumbicarbonaat om het goed te wassen.  
Deze toevoegingen zijn meer van belang als je vogelmuur in de vrije 
natuur hebt gescoord dan in je eigen tuin, maar ook dan kan het geen 
kwaad. Dit geldt voor alle groenten, dus ook wat je koopt langs de 
weg of in de winkels.  
Het is een extra handeling en dit helpt uitstekend als je de groente 
zo ook even laat staan om het daarna nogmaals goed te wassen en 
te spoelen. 
 
Doe een flink stuk vet in de pan (drie kwart pakje roomboter) en laat 
dit zachtjes smelten. 
Snijdt de uitjes in grove stukken en voeg deze toe. Af en toe roeren. 
De verse gember en kurkuma met schil en al (gewassen) in kleine 
stukjes snijden en samen met Keltisch zeezout aan de uitjes met 
boter toevoegen. 
Alles goed roeren en alvast een beetje water toevoegen en aan de 
kook brengen, daarna zachtjes laten sudderen zodat je de rest kunt 
afmaken. 
De knoflookteentjes in grove stukken snijden, hoeveelheid tenen zelf 
bepalen en ook aan de pan toevoegen. 
De aardappelen in dunne schijfjes snijden nadat ze goed gewassen 
zijn en in de pan net onder water zetten. Weer aan de kook brengen 
en daarna heel even wachten met de witlof omdat deze minder lang 
hoeft te koken dan de aardappels. 
De witte peper kan er ook bij en vervolgens als laatste de witlof grof 
gesneden bij het geheel doen als de aardappels al enigszins gaar 
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beginnen te worden en alles net aan nogmaals onder water zetten 
en goed aan de kook brengen en zover laten garen dat de 
aardappelen gaar zijn en de witlof beetgaar. 
Ondertussen de vogelmuur goed gewassen even laten uitlekken, 
eventueel in een schone oude theedoek droogdeppen en fijn 
snijden. 
Met een staafmixer de soep pureren en de fijn gesneden vogelmuur 
als laatste aan de soep toevoegen op het bord of in de kom. 
 

 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Anneke Bleeker 
 

www.project7-blad.nl 

 

 

http://www.project7-blad.nl/
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Gozinaki … een puur 
Georgisch recept … 
 
Gozinaki wordt gemaakt van 
walnoten en ingedikte honing.  
Het is de meest populaire zoete 
lekkernij in Georgië, die traditioneel 
gemaakt wordt voor het Nieuwe 
Jaar. Je kunt in plaats van walnoten 
ook amandelen gebruiken. 
 
Geroosterde walnoten 
Gozinaki wordt gemaakt van 
aromatische honing en licht gekleurde walnoten van hoge kwaliteit. Voordat je ze fijnhakt 
moet je de walnoten eerst even licht roosteren en de losse velletjes verwijderen. 
 
Ingrediënten (voor 50 à 60 stukjes): 
600 gram honing 
1 kilo walnoten 
1 à 2 eetlepels kokosbloesemsuiker of biologische rietsuiker 
 
Benodigde hulpmiddelen: 
een grote broodplank (tijdens de bereiding moet deze nat worden gebruikt!) 
houten lepel of spatel 
deegroller 
gietijzeren pan 
scherp (koks)mes 
 
Werkwijze: 
Zorg ervoor dat alle ingrediënten klaar staan. Hak de geroosterde walnoten fijn.  

Giet de honing in de pan. Zet 
de pan op het vuur en breng 
de honing aan de kook. Roer 
de honing met een houten 
lepel of spatel.  
 
Als het begint te borrelen haal 
je de pan van het vuur en laat 
het afkoelen. Zet de pan 
daarna weer op het vuur.  
 
Herhaal dit driemaal, zodat de 
honing goed indikt.  
Voeg aan het eind de suiker 
toe. Roer alles goed. 
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Breng dan de honing weer aan de kook, voeg de walnoten aan de honing toe en roer alles 
goed dooreen.  
Als de walnoten van kleur veranderen, na ongeveer drie à 4 minuten, verwijder je de 
gozinaki van het vuur. 
Giet dan onmiddellijk de walnoten-honingmassa op de grote natte broodplank.  
Dit voorkomt dat de koek aan het hout vast hecht. 
Spreid de gozinaki uit op de natte broodplank. Gebruik hierbij de natte deegroller, een 
spatel, of een natte hand.  
Probeer een gelijke dikte te vormen van 7 à 8 millimeter. 
Snijd met een nat mes de randjes van de koek en snijd dan repen van ongeveer 4 à 5 
centimeter breed. Doe dit dan ook diagonaal, zodat je een ‘zoute drop-vorm’ krijgt. 
Laat de koek afkoelen. 
 
Voor een grote groep laat je de stukjes op de broodplank liggen, zodat iedereen ze er 
gewoon van af kan nemen, voor kleinere groepen serveer je de stukjes op een mooie schaal 
of een plat bord. 
 
  

 
 

Colofon: 
Redactie:  Anneke Bleeker, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Annemieke Wonink (Studiegroep Alkmaar), Frank Bleeker 
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker  
 
 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen? Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

   

 

 
 
 
 
 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl

