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Het Wilde Genieten in het voorjaar…
We kunnen weer volop genieten van heel veel prachtige ‘wilde’ groenten, kruiden en
eetbare bloemen. Eigenlijk kan dit het hele jaar door maar het voorjaar is bij uitstek een
periode die op een explosie lijkt. Alles schiet de grond uit, in het blad en in de knoppen.
Genieten van wat ‘Moeder Natuur’ ons schenkt kunnen we overal.
Wij reizen nog steeds, we komen dichterbij huis nu we in Istrië zijn, maar we hebben al heel
wat landen doorkruist en het leuke is dat we overal van alles zien wat eetbaar is, en ook
overal personen zijn die heel bewust met de natuur bezig zijn. Ik mocht al vele personen
tegenkomen die net zo denken, handelen en dezelfde passie hebben als ikzelf.
Zo gaaf! Dan spreek je overal dezelfde taal.
We vertrokken 25 februari en zijn via Duitsland, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Servië,
Bulgarije en Turkije naar Georgië gereden.
Ons doel was om naar Georgië te gaan en toen dat plan er was kwam al snel het idee met
eigen auto te gaan. En tja… dan smokkel je er zomaar van alles bij.
We zijn twee weken in Georgië gebleven en vandaaruit via Turkije, Griekenland en Albanië
naar Montenegro gereden en vervolgens naar Kroatië.
De laatste twee genoemde landen behoren tot het vroegere Joegoslavië en voor dat land
hebben wij nog steeds een zwak na onze omzwervingen verdeeld over drie vakanties in de
jaren tachtig. We nemen de tijd in voormalig Joegoslavië, nieuwe plaatsen en gebieden
bekijken maar ook memories ophalen.
Op dit moment verblijven we in Rovinj waar we een bijzonder gevoel bij hebben, thuis
hebben we een schilderijtje, gekocht tijdens één van die vakanties.
We zien grote verschillen, tijdens deze reis onderling als we landen vergelijken maar ook met
ruim dertig jaar geleden. We zien ook dat de grootwinkelbedrijven hier hun intreden hebben
gedaan. Bekende namen komen we hier ook tegen op vele gevels van winkelcentra.
En de Lidl heeft ook enorm voet aan wal gekregen.
Alles heeft twee kanten, het is van de ene kant goed dat er zo’n verandering op gang is
gekomen, denk alleen al aan het grote aantal arbeidsplaatsen en het feit dat men voor het
toerisme een groot aanbod heeft gekregen.
Maar zoals gezegd, alles heeft twee kanten; grote winkelketens wil niet zeggen dat alles
goed is voor de mens.
We signaleren hier ook een verkeerde verandering… Gemak dient de mens!
Toen wij in de jaren tachtig hier waren aten we de heerlijkste groentes, puur van smaak. De
tomaten waren fantastisch ondanks plekjes en afwijkende vormen. Nu zijn het
waterbommen net als die je bij ons in de reguliere supermarkten krijgt voorgeschoteld,
uitzonderingen daargelaten.
Er zijn echt nog adressen waar je pure gerechten krijgt.
De mensen ‘van de oude stempel’ weten het en zien het maar constateren dat ook zij te
maken hebben - en erger - gaan krijgen met de volgende generatie die het alweer heel
gewoon vinden dat dergelijke supermarkten er zijn.
Dat heeft maar één generatie nodig om de zaak te verpesten en dan spreken we over
decennialang gezonde voeding gedeeld tegenover één generatie supermarkten.
Wat dan wel weer leuk is dat er typische streekproducten zijn, we hebben overal wel kennis
gemaakt met gerechten speciaal voor die streek of dat land.
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In Istrië zijn de truffels een handelsmerk geworden. Truffelproducten, gerechten,
truffelwandelingen en op jacht naar truffels met honden die getraind zijn als hulp om de
truffels te vinden.
Van oudsher zochten varkens truffels maar honden kun je
van alles leren en zo kun je mee op excursie om truffels te
vinden.
Wij gingen een winkeltje in waar we enkele producten
kochten. Wij zien dus andere gewoonten, dezelfde
gewoonten maar ook de valkuilen zoals bij ons… Gemak
dient de mens!
Alles heeft twee kanten!
Laten de mensen overal bewust zijn van het feit dat ze zich
beter en vitaler zullen voelen op pure gezonde voeding.
Dat is een wens die ik uit, overal wandelingen via ons
concept Project7-blad op de agenda plaatsen zal niet lukken
maar wat wij trachten groot uit te bouwen kan overal
georganiseerd worden.
Wie weet waait het nog eens over naar andere streken.
Dan lopen zij langs de sinaasappelbomen,
mandarijnenbomen, citroenbomen en andere fruitbomen,
cactusvruchten, vijgen, amandelen, maar ook de hondsdraf,
het zevenblad, brandnetels en nog veel meer wat ook bij
ons weelderig groeit in Nederland.
En al wandelend kan iemand daar vertellen wat zo heerlijk is
aan de maaltijd toe te voegen.
Moraal van het verhaal!
Wereldwijd vinden we overal van alles in de vrijenatuur en de gewassen zijn aangepast aan
de weersomstandigheden. Heerlijk om te zien tijdens onze reis, alles wat groeit en bloeit en
hoe andere culturen daarmee omgaan. Onze reisverslagen en heel veel foto’s plaatsen we
op een eigen site. Er komt steeds meer bij.
We merken via Facebook dat velen ons volgen en wie weet inspireren we zo jou of anderen
naar één van de landen te gaan om deze te bezoeken of om onze routes te gebruiken als je
dat al van plan was. Alles mag, kijken en gebruiken kost niets! 😊
Tijdens deze reis ontstaan er wel ideeën. Naar Georgië zullen we ook vaker afreizen, wie
weet hoe we nog eens ergens met elkaar kunnen genieten!
Genieten van ‘Het Wilde Genieten’. Geniet in elk geval van deze nieuwsbrief.
We vonden een oude olijfboom van meer dan 1500 jaar tussen Split en Trogir in.
We delen daar de info over en de foto’s die ik maakte.
Tot volgende maand, dan zijn we weer in Nederland.
Link naar onze site: http://fambleeker.com/index.html
Deze blijft in de lucht dus is altijd te raadplegen en alle dagen komen erop met foto’s.
Hartelijke groet,
Anneke
Rovinj, eind april 2019
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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.
Deze keer:

De vlier - Sambucus nigra
De vlier is een tot 5 meter hoge heester of boom met vijfparig geveerde bladeren, met grote
schermen, die kleine, geel/witte sterk aromatische bloemen dragen. Het langwerpige blad is
donkergroen en onbehaard. De rijpe vruchten zijn glimmend paars-zwart. De vogels zorgen
voor verspreiding van het zaad door het eten van deze vlierbessen.

Nederlandse namen
Vlier, gewone vlier, zwarte vlier, boltenboom, buizenhout, Europese vlier, flierenhout,
flieterhout, geeraard, geerd, heulenteer, judasboom, holderboom, vlaardeboom, vlierder,
vledder, vlinderboom, vlaarboom.
De Latijnse naam Sambucus zou afgeleid zijn van het Griekse sambuke (fluit), van de met
merg gevulde jonge loten werden fluitjes gemaakt. Sambucus zou ook kunnen verwijzen
naar een driehoekige harp die gemaakt werd van vlierhout. Nigra is Latijn voor zwart, en
wijst op de diepzwarte bessen.

Herkomst en vindplaats
De vlier komt oorspronkelijk voor in Europa, de Kaukasus, WestSiberië en Noord-Afrika en is inmiddels ook ingeburgerd in
Noord-Amerika.
De vlier komt veel voor op plaatsen waar de grond kunstmatig vruchtbaar is geworden, zoals
bij mesthopen of in een kippenren. Verder in het wild vaak aan de rand van of op een open
plek in het bos, in duinen, in heggen en tussen het struikgewas. Hij wordt ook veel
aangeplant naast huizen, boerderijen en tuinen.

Om van te smullen
De vlierbloesems en de -bessen worden gebruikt om heerlijke producten mee te maken.
Let op! Rauwe bessen zijn niet eetbaar! Ze zijn licht giftig en kunnen leiden tot
misselijkheid, diarree en braken.

Vlierbloesems
De bloesems worden gebruikt om wijn mee te maken.
Vlierbloesempannenkoeken bakt men door de schermen op hun kop op het beslag in de
koekenpan te leggen. Zodra de pannenkoek uithardt, trekt u het scherm omhoog waarbij de
bloemetjes in de pannenkoek blijven kleven.
De vlierbloesemsiroop is, vermengd met water, een heerlijke verfrissende drank en er wordt
ook vaak een scheutje in een glas witte wijn gedaan.
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Vlierbessen
De rauwe bessen zijn dus niet eetbaar, maar de laxerende werking gaat door het koken
verloren. Ze zijn rijk aan mineralen (calcium, ijzer en fosfor) en vitamine A, B en C. Door de
bessen met appels te laten gisten, ontstaat er een lekkere vruchtenwijn. Vlierbessensap,
siroop en -jam hebben vele voordelen. Ze zijn smakelijk, gezond en voedzaam.

Folklore
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Volgens de Keltische folklore ontstond de eerste man uit een vlierboom en de eerste
vrouw uit een bergessenboom.
In Duitsland nam men de hoed af bij het passeren van een vlierstruik.
Bij de zigeuners was de struik heilig.
Men geloofde dat Judas zich had opgehangen in een vlier en dat het kruis op Golgotha
van vlierhout was gemaakt.
De koetsier van een lijkwagen had een zweep van vlierhout en de doodgravers droegen
een takje vlier bij zich om kwade geesten te weren.
De vlier vertegenwoordigt de dertiende maand in de Keltische boomkalender.
Exorcisten gebruikten vliertakjes voor hun duiveluitdrijving.
In verschillende landen en culturen wordt er gesproken over Vrouw Holle, de
HyldeMoer of Vrouw Holda. Zij was de godin of beschermster van de vlier. Aan haar
moest je vragen of je vlierbessen mocht plukken of hout mocht kappen.
Als je zonder toestemming vlierhout zou kappen voor een wieg, dan kwam Vrouw Holle
je kind halen of wurgen.

De taal der bloemen
De symbolische betekenis van vlier (bijvoorbeeld in een boeket) is
medelijden, deelneming.

Cosmetisch gebruik
De bloemen worden gebruikt in gezichtsstoombaden, of worden
vermengd met yoghurt of komkommersap om de droge of vette
huid te reinigen en te verzachten.
Een aftreksel van vlierbloesem vormt een adstringerende
aftershave.
Begiet twee handenvol vlierbloesems met een halve
liter kokend water en laat dit 15 minuten trekken.
Filter het mengsel en bewaar in flesjes in de koelkast.

Geneeskundig gebruik
De vlier werd gezien als een soort wonderboom die alles kon genezen en
waarvan je elk deel kon gebruiken:
Hippocrates, Dioscorides en Dodoens raadden de vlierbloesems aan als
vochtdrijvend middel.
De Choctaw indianen stampen vlierbladeren fijn en wrijven die op het hoofd,
of brengen ze, vermengd met zout, aan als kompres tegen hoofdpijn. Pastoor
Kneipp zei over de vlier: Als u in de lente de lichaamssappen en het bloed wilt reinigen en u
op een eenvoudige manier wilt ontdoen van alle gestorven elementen, neem dan zes tot acht
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vlierblaadjes, snijd die in kleine stukjes, zoals tabak, en laat die ongeveer 10 minuten koken.
Neem elke
morgen een uur vóór het ontbijt een kopje van deze thee, net zolang als uw voorjaarskuur
duurt. Deze eenvoudige thee reinigt het menselijk organisme op voortreffelijk wijze. Plinius
gebruikte een papje van de bladeren en parelgerst om hondenbeten te verzorgen. De groene
bast, die te vinden is onder de grijze bast, werd gebruikt bij waterzucht, urineretentie, acute
nierontsteking met oedeem, nierkolieken, reuma en jicht.
De wortel kon net zo gebruikt worden als de groene bast.
Tegenwoordig worden alleen de bessen en de bloesems nog inwendig gebruikt, terwijl de
bladeren nog wel als wondmiddel worden gebruikt.
De vlier wordt vooral gebruikt vanwege de zweetdrijvende, infectiewerende en
ontstekingswerende eigenschappen. Het wordt vooral gebruikt bij grippale aandoeningen en
verkoudheden met koorts, koorts en kinderziekten.

Thee bij griep koorts en verkoudheden
Gebruik gelijke delen vlierbloesem, bloesem van de kleinbladige linde (Tilia cordata) en
eventueel de bloemetjes van de kamille (Matricaria recutita). Overgiet 1 eetlepel met 150 ml.
heet water (net van de kook af), laat dit 10 minuten trekken, zeef het en drink verschillende
koppen per dag zo heet mogelijk op. Dit zet aan tot zweten en alle kwalijke stoffen worden
uit het lichaam verdreven.

Vlierbessensiroop
Deze siroop is een heerlijk weerstand verhogend middel.
Zorg dat je alleen de rijpe bessen gebruikt, zoek de beschimmelde en groene bessen er
tussen uit.
Was de bessen en doe ze in een pan. Laat ze even opkoken, doe ze door een (kaas)doek en
vang het sap op. Neem nu 1 liter sap, doe er 1/2 kg kandij- of andere suiker bij en laat aan de
kook komen, terwijl je roert.
Als de eerste kookbubbels verschijnen, neem je de pan van het vuur. Schuim het vliersap af.
Doe de siroop in gespoelde glazen potjes. Zet de potjes op de kop en laat afkoelen.
Bijdrage via:

Astrid Extra
Wandelende Studiegroep Limburg op donderdag

BLOEMEN EN SCHOONHEID
Bloemen ontroeren, treffen ons, appelleren aan ons verlangen naar schoonheid. Daarom
stuit het tegen de borst die prachtige geurende bloem in je mond te stoppen. Schoonheid is
niet om op te eten. Of toch wel? Want bloemkool, het woord zegt het al, is ook een bloem,
evenals broccoli, artisjok, kruidnagel en kappertjes. En een muntplant an sích is ook prachtig,
toch hebben we er geen probleem mee er kokend water over te gieten om er thee van te
zetten. Waarom aarzelen we dan wel bij het eten van een madeliefje? Bloemen eten is een
kwestie van wennen. En we wennen graag, want 'het oog wil ook wat’.
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VLIER
Vlier – Culinaire koningin
Wanneer ik u een goede raad mag geven:
De vlier bloeit, het is mei, vooruit, pluk vlier!
Het is niet zo vaak mei meer in uw leven,
Misschien nog dertig keer, misschien nog vier.
Annie M.G. Schmidt
De koningin der culinaire bloemen is de vlier. Een bloem
met grote aantrekkingskracht. In de loop van mei is het
zover. Een bijzonder moment als je de eerste keer in het jaar de geur van een vlierbloesem
opsnuift. Die geur die nergens mee te vergelijken is. Zoet en fris tegelijkertijd, een tikje zurig.
'Muskusachtig' wordt het wel genoemd, zoals muskaatdruiven. In ieder geval bedwelmend.
De neus móet in die scherm van bloemetjes om flink te snuiven. En dan het aangezicht van
de bloem: aan het eind van elke tak, onderverdeeld in vijf zijtakjes hangen aan vijf stelen de
bloesemschermen met ontelbare minuscule sterretjes van elk vijf blaadjes, vijf gele stampers
en vijf kelkblaadjes. Je kunt er zo lang naar zitten turen en je verwonderen dat je je verliest
in de bloem, er in opgaat, de bloesem bent. Het is misschien ook de uitbundigheid van het
grote bloeien, zo in mei, die de vlier zo aantrekkelijk maakt. Of is het de herinnering? Van
hoe ik als kind zag hoe mijn moeder zakken vol vlierbloemen plukte, in grote glazen potten
stopte, met water, bruine suiker en schijven citroen.
Met mijn neus tegen het glas van de pot keek ik naar al die duizenden witte bloempjes
zwevend in het donkere vocht. En dan het gulzige proeven van de vlierbloesemlimonade.
Zo'n onvergelijkbaar frisse, fruitige zonnige drank. Misschien zit de vlier ook wel in onze
genen. Hij is immers al zó lang verbonden geweest met mens en land en hij is zo veelzijdig,
dat er een boek over valt te schrijven. Dat is ook gebeurd. Ria Loohuizen schreef het boekje
'Vlier in de fles - traditie en toepassing van de vlierboom', waarin ze uitvoerig de
cultuurhistorische geschiedenis behandelt en de vele toepassingen. De Sambucus nigra
(gewone vlier) is een boomachtige, snel en breeduitgroeiende struik die er 's winters wat
kwijnend bijstaat. Maar in het voorjaar, vol donkergroene enigszins getande bladeren
hervindt hij zijn weerbarstige trots. Behalve de bloemen zijn in het najaar de bessen goed te
gebruiken in de keuken, maar eigenlijk is alles van de boom bruikbaar: "Daar is bijna geen
gewas dat zoo nuttig in alle zijne deelen is als de Vlierboom, want daar is niets aan dat niet
van veel gebruik in de Medicyne zy", aldus een boomdeskundige lang geleden.
De bloesems worden behalve culinair ook medicinaal gebruikt tegen griep, hoest en
verkoudheid. De bessen tegen bloedarmoede, zwellingen, reuma, de bladeren tegen jeuk,
ringworm, eczeem. De bast als braakmiddel, de wortel tegen klierziektes en waterzucht. Om
maar eens wat te noemen.
En het woord 'flierefluiten' komt volgens de Van Dale van het woord vlier, omdat er van de
gemakkelijk uit te hollen takken fluitjes werden gemaakt. Wegens die veelzijdigheid en
omdat de vlier een echte cultuurvolger is, komt de boom in oneindig veel verhalen, verzen,
parabels en sprookjes voor. Denk aan het Vliermoedertje van Hans Christiaan Andersen en
aan Vrouw Holle (in het Duits is de vlier Holunder), die in een vlier woonde. Voor de
Germanen was de vlier een heilige struik omdat hij tegen boze geesten beschermde. Tot in
de twintigste eeuw werd gezegd dat je voor de vlier je hoed moest afnemen en dat je eerst
drie keer toestemming moest vragen voordat je een vlier mocht kappen. De Christenen
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konden die heidense heiligheid niet hebben en maakten ervan dat Judas zich aan een vlier
heeft opgehangen en dat het kruis waaraan Christus werd genageld ook van vlierhout was.
Volgens een Schots rijmpje werd de vlier (bourtree) daarom geen sterke boom:
Bour-tree, bour-tree, crookit rung;
Never straight and never strong;
Eer bush, and never tree;
Since our Lord was nailed t’ye

Doorboorde boom, gekromd stuk werk
Nimmer recht en nimmer sterk
Altijd struik en nimmer boom
Want aan U hing onze Heere ten toon

Zou het door de kerstening komen dat de vlier een ordinair imago heeft? Of heeft het te
maken met zijn grillige, woeste, ontembare uiterlijk ('wilde fledder' wordt hij ook wel
genoemd), waardoor hij vaak als onkruid wordt gezien? Hoe dan ook, wij verwerken de
vlierbloemen in jam, siroop, likeur, champagne, wijn, bier, pannenkoeken, salades, thee,
azijn, melkdrank, gebak, waterijs, zabaione en sorbet, waarna we een dansje rond de
vlierstruik maken.
Recept VLIERBLOESEMSIROOP
Eén van de vele uiteenlopende recepten voor siroop, waarbij het vooral draait om wel of
niet met kokend water werken. Dit recept van mijn moeder is me tot nu toe het best
bevallen.
*30 a 40 vlierbloesemschermen
*500 gram bruine basterdsuiker
*1 kilo kristalsuiker (biologisch)
*3 biologische citroenen
*1 liter water
*30 gram citroenzuur of wijnsteenzuur (te koop bij de apotheek of drogist)
De bij droog weer geoogste bloemen afknippen en in een grote pot doen. Suiker erop
strooien en de in partjes gesneden citroenen er bovenop leggen. Het water er kokend
opgieten en alles doorroeren. Vier dagen laten staan, af en toe roeren.
Dan door een natte doek gieten die in een vergiet (bovenop een kom) ligt. Het citroenzuur in
een beetje kokend water oplossen, koud laten worden. Met de vlierbloesemsiroop
vermengen en in met heet water schoongemaakte flessen doen. Als je hem nog te zoet vindt
(één deel siroop op vijf delen water), kun je voorzichtig iets meer citroenzuur gebruiken.
Het is jammer om de citroenen weg te gooien: pitten eruit, fijnmalen met een staafmixer,
scheutje water erbij; en met een gelijke hoeveelheid geleisuiker verwerken
tot een heerlijke citroenjam met een vleugje vlierbloesem.
Uit:
Lekker Landschap
Smullen van bos en veld
Michiel Bussink
Uitgever: Trichis Publishing B.V.
ISBN: 9789492077080

Bijdrage van:

Winnie Sixma
Wandelende Studiegroep Friesland op
woensdag
Woensdag 13 juni 2018

9

Stara kaštelanska maslina, oftewel: de oude olijfboom

De oude olijfboom van Kaštel Štafilić staat in een klein
parkje, vlak naast een lagere school. Hij is algemeen
bekend als Perišićeva Mastrinka (wilde of verwilderde
olijfboom) en wordt algemeen geschat op ongeveer 1500
jaar oud, alhoewel er verschillende theorieën bestaan
over zijn leeftijd. Volgens een van die theorieën wordt de
boom in verband gebracht met een antiek landbouwbezit,
in dit geval een zogenaamde ‘villa rustica’ uit de vijfde
eeuw. Andere theorieën beschouwen de mogelijkheid dat
de boom door de oude Grieken of Romeinen naar de
streek van Kaštela is gebracht. We mogen ook niet
voorbijgaan aan het feit dat er al in opgravingen uit aardlagen uit de Bronstijd olijvenpitten
zijn gevonden (meer dan 1000 jaar voor Chr.).
Het meest aanvaardbaar is, dat de boom stamt uit de Late
Oudheid (5e-6e eeuw na Chr.).
Sinds zijn verschijnen heeft de boom turbulente perioden
van migratie van mensen gekend in het gebied
(middeleeuws Kroatië, onder Venetiaans bestuur, tot de
huidige tijd).
Aan het eind van de jaren ’80 heeft het Genootschap tot
instandhouding van Kaštela’s cultureel en natuurlijk
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erfgoed ‘Bijaći’ het initiatief genomen om deze zeldzame boom te beschermen.

In 1990 werd hij gekwalificeerd als Beschermd Natuurlijk Monument – een zeldzaam
exemplaar van een boom en daardoor beschermd en onderhouden in overeenstemming met
de Natuurbeschermingswet.

Alhoewel de boom in het algemeen wordt aangeduid met Perišićeva Mastrinka, behoort hij
mogelijkerwijs tot de groep van gedomesticeerde olijfbomen.
Als gevolg van zijn onbekende oorsprong is de boom vaak onderwerp van discussie en
uitdaging geweest voor experts en wetenschappers. Hoewel de oude olijfboom van Kaštel
(Perišićeva Mastrinka) in de literatuur gelijk werd gesteld met de ‘Drobnica’ cultivar, bewijzen
morfologische karakteristieken en methoden van moleculaire ‘markers’ zijn uniciteit en
bijzonderheid, waardoor hij beschouwd mag worden als een speciale, lokale boom uit de
streek van Kaštela.
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Stam en kroon
De stam van de oude olijfboom van Kaštel bestaat uit twee delen.
De omtrek van de gehele stam bedraagt 10,74 meter, die van het hoofdgedeelte van de stam
bedraagt 6,47 meter.
Het binnenste gedeelte van de stam is geheel verdwenen en de boom ‘leeft’ als het ware op
de bast. De boom is van gemiddelde kracht en kent een open groei. Hij heeft een goed
ontwikkelde kroon die een oppervlak bedekt van 129,2 m2.

Blad, vruchten en pit
Het blad heeft een elliptisch-lancetvormige vorm.
De vrucht is ovaal, van gemiddelde grootte en weeg gemiddeld 2.31 gram.
De pit is elliptisch van vorm en is ook gemiddeld qua grootte.
Olijfolie
De vruchten worden met de hand geplukt en de olie wordt uitsluitend handmatig-mechanisch
verwerkt (d.w.z.: uitsluitend met een handpers).
De olie heeft een gemiddelde bitterheid en kruidigheid en een gemiddeld fruitig aroma.
Het is rijk aan fenol en andere antioxidantverbindingen waardoor het een buitengewone
stabiliteit heeft en minder vatbaar is voor oxidatie, d.w.z. verval.
De olie wordt verkocht als souvenir, verpakt in glazen replica’s van Romeinse balsamariums
(geblazen glazen flesjes).
De precieze leeftijd van deze olijfboom nooit is vastgesteld.
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Wel weten wij dat hij er al eeuwenlang staat. Vele culturen, naties en talen zijn onder deze
boom veranderd. Hij heeft waarschijnlijk de komst van de Kroaten meegemaakt die op de kust
landden, de talloze oorlogen in deze regio meegemaakt en de veranderingen van de
generaties.
Als een symbool van duurzaamheid en menselijke vergankelijkheid, weerstaat hij hier tijd,
wind, sneeuw en regen.
Daarom draagt deze boom ook de onvermoeibare en zeldzame genen die bestand zijn tegen
een reeks van abiotische spanningen die hij in de loop der eeuwen heeft ondergaan, waardoor
het mogelijk is om tot op heden te overleven.
Deze olijfboom moet uitermate goed beschermd en behoed worden voor onherroepelijk
verlies, vanwege zijn uniciteit als specimen van het plantenleven, zowel vanwege zijn
morfologie als zijn unieke genenpatroon.
Vele eeuwen lang heeft deze boom symbool gestaan voor de olijventeelt en de cultuur in deze
regio. Laten wij dit zo houden!
Uit
Uitgave
Vertaling

: folder: Stara kaštelanska maslina, oftewel: de oude olijfboom
: Tourist Board of Kaštela
: Frank Bleeker
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De Gouwe Ouwe van de maand
In iedere Nieuwsbrief nemen we een ‘Gouwe Ouwe’ op, een recept dat wij geruime tijd
geleden hebben gemaakt en gegeten.
Deze maand:
Oorspronkelijk gepubliceerd: 19 maart 2017

Recept voor: Stamppot met daslookblad en zevenblad

Inleiding:

Even lekker geplukt…
Er staat bij ons weer zoveel prachtige daslook en ook het zevenblad
laat zich alweer uitbundig zien, zodat het verantwoord is om wat
blad te plukken en te verwerken in een razend gezond stamppotje.
N.B.: Dit recept is voor twee personen.

Ingrediënten:

twee flinke handen daslookblad
een flinke portie zevenblad
biologische aardappelen (kruimig)
roomboter
eventueel voor de liefhebbers: magere spekreepjes (biologisch)
Keltisch zeezout (sel gris) in het kookwater van de aardappels

Werkwijze:

Doe het groen zo snel mogelijk na het plukken in een bak water met
een schep Keltisch zeezout of natriumbicarbonaat daarbij.
Dit doe je om de groente goed te reinigen.
Laat even staan en spoel het blad daarna goed af onder stromend
water. Dit kun je doen als je de plek waar je oogst ‘niet helemaal
vertrouwt’. Wij doen dit eigenlijk bijna nooit.
Snijd, als de aardappels bijna gaar zijn, de groente fijn; het
daslookblad in smalle reepjes en door het zevenblad haal je
gewoon een paar keer het mes.
Dit blad is toch nog heel fijn dus het mes erdoor om het blad echt
heel erg ragfijn te snijden is nog niet aan de orde.
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Kook ondertussen de aardappels tot zij gaar zijn.
Doe een lekkere klont roomboter bij de aardappels en stamp ze
met een pureestamper tot een mooie egale puree ontstaat.
Schep dan de vers gesneden groente erdoorheen en meng goed tot
alles goed verdeeld is.
Als je dat wilt, kun je dit stamppotje aanvullen met bio gebakken
magere spekreepjes.

Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl
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Ook elders kom je dezelfde items

Afgelopen dagen kocht ik
bewust een blad over voeding
en gezonde artikelen in Kroatië.
Allemaal bijdragen waar wij in
Nederland ook mee bezig zijn.
Tegelijkertijd zien we ook
andere ontwikkelingen.
Toen wij bijna 35 jaar
geleden
voor het

tegen...

eerst in
deze prachtige
omgeving kwamen
was de eetcultuur nog heel

puur.
Heden ten dage zijn er grote
supermarkten, de Lidl zagen
wij ook op borden
aangegeven vanuit het diepe
zuiden tot hier in Istrië.
De artikelen die wij in de
supermarkten zien staan maken ons
niet vrolijk en Coca-Cola heeft heel
voormalig Joegoslavië en landen daar omheen
overgenomen.
De jongeren groeien op in een wereld van gemak. Gemak dient
de mens!
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Sterker nog: we mochten via
gesprekken met bewuste dames en
heren waarnemen dat ook zij zich
zorgen maken.
Eén van de dames vertelde zelfs dat
zij voor haar gasten die een
appartement bij haar huren de
boodschappen wil doen.
Zij weet namelijk welke verkopers
van groente in de buurt biologisch
telen.
Wij ervaren ook dat de tomaten die
we in salades krijgen net zulke
waterbommen zijn als de
Nederlandse pulp die niet biologisch
wordt gekweekt.
In de tachtiger jaren, we kwamen
hier voor het eerst in oktober 1984,
smaakten de tomaten GEWELDIG. Ja
inderdaad geweldig met
hoofdletters.
Ze zagen niet onberispelijk maar de
smaak was meer dan top!
We bespeuren meer dingen waarbij
wij denken... Hmmmm ☹
Het blad dat ik kocht stemt hoopvol
en laat het zo zijn dat de mensen
hier, dichterbij de oorspronkelijke
natuur 'qua aantal generaties nog
anders gewend' dan wij in onze
moderne maatschappij, samen
gezonder verder gaan!
Want hier kun je culinair geweldig
terecht maar dan wel graag zonder
verkeerde E-nummers.
En met hier bedoelen we in
voormalig Joegoslavië.
Anneke
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Tulpen uit Umag (Istrië)
Tulpenbloemblaadjes van biologische tulpen zijn eetbaar.
Leuk als 'schaaltje' voor een smeersel of hapje maar ook lekker knapperig op een sla.
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