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De natuur schenkt ons weer overvloed…
We kunnen ons hart weer ophalen in de vrije natuur, in de tuin of waar we ook maar
kijken waar planten, bomen, struiken, kruiden, bol- en knolgewassen staan te stralen.
De lente is een seizoen waarin van alles
als een explosie zich laat zien. Heb jij al
eens anders naar een brandnetel gekeken dan alleen maar met de gedachte dat
hij prikt?
Kijk eens naar de bladeren, bloemen of
later de zaden als er een zonnetje op
schijnt, er waterdruppels op liggen. Heb
jij dan de echte schoonheid van die prikker al eens bewonderd?
Het kost niets anders dan alleen een
beetje moeite en je krijgt er wat moois
voor terug, namelijk: een prachtig beeld
waar je van kunt genieten.
En zo is het met alles wat mooi groen is,
wat met beginnende knoppen staat of
net vol in bloei naar ons lacht.
Veel is in de keuken te gebruiken.
Daarom presenteren we graag een
‘oudje’ ditmaal een voorjaarsthee uit eigen tuin.
Maar we laten ook zien welke bloemen
een maaltijd kunnen opvrolijken en
daarom delen we een ‘oude samenstelling’ in drie delen.
In deze nieuwsbrief het eerste deel.
Half juni het tweede deel, we hebben namelijk besloten om in juni een extra editie
uit te geven zodat iedereen eind juni het
derde en laatste deel heeft waarin de eetbare bloemen centraal staan.
Het is leuker dit aan het begin van de zomer te ontvangen.
Wie vanaf het begin de ‘Wekelijkse recepten’ kreeg heeft dit al ontvangen
maar het bestand voor deze nieuwsbrief
groeit op dit moment dagelijks en
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daarom weten we dat er velen onder jullie zijn die dat niet eerder kregen.
Overigens zijn we ook bezig de recepten over 2018 tot één boekwerk samen te stellen die we
digitaal delen en iedereen die deze nieuwsbrief ontvangt krijgt de link zodra we zover zijn.
Het eerste deel over 2017 delen we tegen die tijd ook weer een keer dus iedereen krijgt de
gelegenheid alles zelf op te slaan, wellicht te printen en in mappen te stoppen.
Maar eetbare bloemen maken een maaltijd gezellig en daarom delen we dit nu ook in drieën.
En… herhaling kan geen kwaad voor wie het wel eerder kreeg.
In deze nieuwsbrief staat weer genoeg om blij van te worden denken wij, heel veel lees plezier
en rond half juni kun je een extra mail verwachten met een extra editie.
We maken er gewoon een feestje van!
Wie live mee wil om in de vrije natuur of elders mee te genieten is welkom zich aan te sluiten
bij de ‘Wandelende studiegroepen’ die bestaan of om zelf het initiatief te nemen mij een mail
te zenden met de vraag om informatie.
Meer over deze groepen in deze nieuwsbrief want ik ben nog steeds blij na de afgelopen dag
omdat ik zo’n fijne dag mocht beleven met een groep in Friesland.
Wat hier kan, kan overal! 😊
Veel leesplezier en tot volgende keer, half juni.
Anneke Bleeker

Eetbare bloemen als sfeermakers op gerechten
Met de zomer in aantocht brengen we je in drie afleveringen heel veel eetbare bloemen onder
de aandacht. Eetbare bloemen kun je, mits biologisch / onbespoten, op allerlei manieren gebruiken, zoals in de inleiding te lezen is.
Let wel goed op: Lang niet alle bloemen zijn eetbaar; sommige kun je maar één keer eten!!!
Vandaar Annekes uitgebreide fotoseries, die ze niet alleen hier toont, maar ook bijvoorbeeld
op haar Facebookpagina: https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58?fref=tl_fr_box
Eetbare bloemen… er zijn er ontelbare.
Eetbare bloemen zijn er in alle kleuren dus je kunt ze aan een bepaalde sfeer aanpassen.
Denk bijvoorbeeld aan een servies, de onderlinge kleuren van bloemen: alles in eenzelfde tint
of heel consequent juist bont. Zorg wel voor harmonie, bont is dan ook bont en geeft een heel
zomers gevoel, alsof je in een bloemenweide loopt. Maar bloemen op kleur - diverse tinten,
geel van licht tot donker of oranje tot oranjerood - is ook prachtig. Bedenk dit ook met de roze
tinten, blauwe tinten of maak daar weer een combi van. Blauw/paars met geel of met roze
geeft ook mooie effecten. Een kleur uit het servies benadrukken is weer een andere mogelijkheid. Kortom: eetbare bloemen verhogen de feestvreugde of geven een ‘doordeweekse dag’
een bijzonder tintje.
Eetbare bloemen dwingen af dat je van de maaltijd geniet, je verwerkt geen bloemen op een
gerecht als je zelf of je gezinsleden haast hebben. Bloemen op je bord… is speciaal en vraagt
rust en aandacht.
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Bloemen op salades, op andere gerechten, zomaar een eetbare bloem naast een gerecht op
je bord, kleine bloempjes in ijsblokjes, bloemen fijn gesneden als kleurmakers in een kruidenboter, in sauzen, oftewel: denk verder dan alleen een salade.
Kanttekening…
Een kanttekening bij bovenstaand verhaal is, dat je de plant niet ‘gisteren’, of anders gezegd:
recent gekocht hebt in een willekeurig tuincentrum. Ga voor planten bij biologische kwekerijen. Als je een plant, bijvoorbeeld een lavendel of rozenstruik al jaren in je tuin hebt staan
dan kun je deze gebruiken. Ook viooltjes die zich jaar na jaar hebben uitgezaaid kun je gebruiken.
Als je eenjarige planten, bijvoorbeeld afrikaantjes aanschaft, dienen zij biologisch te zijn of je
zaait ze zelf met biologisch zaad. Alle soorten die wij gebruiken zijn òf biologisch aangeschaft,
niet gemanipuleerd, òf we plukken van planten die al jaar en dag ergens staan.
Dit even ten aanzien van planten in je tuin.
Pluk je in de vrije natuur, want diverse bloemen in dit overzicht zijn ook daar te vinden, dan
spreekt het voor zich dat we niet oogsten langs hele drukke snelwegen, niet bij stoplichten
waar auto’s stationair staan te draaien, niet langs de spoorlijn, maar binnenwegen vermijden
wij niet. Want waar liggen de biologische tuinen? Deze liggen ook niet op een andere planeet.
Uit alle kwaden de minst erge kiezen, dat is de weg om gewoon ‘je ding te kunnen doen’.
De eetbare bloemen die we in dit overzicht presenteren is nog maar een heel kleine selectie
maar in dit jaargetij een leuk assortiment voor velen onder jullie om vrij eenvoudig een gerecht op te vrolijken. Het wil niet zeggen dat alleen de bloem eetbaar is; nemen we de teunisbloem dan is dat gewas van bloem tot wortel te gebruiken maar daar gaat het bij deze informatie nu niet om.
Er zijn soorten waar alleen de bloem van te gebruiken is als eetbare decoratie; van velen kun
je meer of zelfs alles gebruiken maar dit ‘recept’ is bedoeld om de sfeer te verhogen en een
ieder vrijer te maken om de maaltijd of een gerecht vrolijk te presenteren.
Denk ook aan gebak en ijs, een paar bloemen op een ijsje of op een plakje cake met slagroom
doen het ook fantastisch.
Verzorg dit wel in verhouding, op een plakje cake presenteer je bijvoorbeeld een bloem van
de Oost-Indische kers of drie kleine bloempjes, denk aan madeliefje, viooltje een phlox bloempje, maar maak er geen ‘boeket’ van dan bereik je het tegenovergestelde.
Sfeer verhogen moet in verhouding gepresenteerd worden. Denk ook aan allerlei hapjes als
toastjes en gevulde eitjes die je met een bloem kunt opsieren.
Sommige bloemen hebben een specifieke smaak en anderen zijn redelijk smaakloos tot geheel
smaakloos, maar het gaat dan om het beeld, om het gevoel, de sfeer.
Eetbare bloemen met kruiden in water om ‘water met een smaakje’ te presenteren is ook een
succesnummer. Denk bijvoorbeeld aan munt, citroenmelisse, citroenverbena of andere kruiden in water, in een mooie kan, een kraantjeskan of gewoon een prachtige karaf. Met een
paar bloemen daarbij oogst je al snel complimentjes.
Veel plezier met dit bloemige overzicht.
Je zult ongetwijfeld anders naar je tuin, balkon of omgeving gaan kijken.
Anneke
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Aardpeer:
Bloemblaadjes los geplukt
over een salade, als laatste
toegevoegd aan soepen en
sauzen.
Verwerken in een kruidenboter

Afrikaantje:
De bloempjes hebben een pittige, peperige smaak.
Ze doen het onder andere
goed in een kruidenboter.
Pluk de bloemblaadjes los uit
het ‘hulsje’.
Voor een kruidenboter is één
bloempje genoeg; voor een
salade voor vier personen kun
je volstaan met één à twee
bloempjes.
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Anjertje:
Bloemblaadjes los plukken en
verwerken over een salade.
Alle anjers, ook de grote, zijn
eetbaar, mits zij biologisch
zijn.

Begonia:
De gehele bloem is eetbaar.
Hij doet het schitterend op
een salade.
Versier ook je broodje eens
met een paar begoniabloemen.
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Braam:
Bloemblaadjes zijn eetbaar.
Ze zijn te verwerken over een
salade.

Campanula:
Bloempjes kun je gebruiken
als eetbare decoratie op een
salade of andere gerechten.
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Cichorei:
Bloemblaadjes doen het leuk
in een salade of in een kruidenboter.

Daglelie:
Gebruik in een salade uitsluitend de bloemblaadjes! Niet
de stamper en de meeldraden!
Decoratie op een salade of als
basis van een (borrel)hapje.
De blaadjes zijn knapperig en
vrij stevig.
De bloemen kunnen worden
gefrituurd in een beslag, of gebakken in een plakje ontbijtspek.
Ze kunnen in pannenkoekenbeslag worden verwerkt of gevuld worden met ijs, met
zalmsalade of met een mengsel van roomkaas en bieslook.
Verwijder ALTIJD de stamper
en de meeldraden!
De bloemknoppen kun je roerbakken.
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Dahlia:
De bloemblaadjes – los geplukt kunnen worden verwerkt in een salade of in een
kruidenboter.

Dropplant:
Bloempjes zijn te gebruiken.
De smaak is – de naam zegt
het al – dropachtig.
Probeer zelf uit hoe – en in
welke mate – de smaak jou
het beste bevalt.
De dropplant is ook uitermate
geschikt om er thee van te zetten, gecombineerd met andere kruiden en bloemen.
Experimenteer eens!
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Recept: Cake met gedroogde vijgen en mirabellen
125 gram boekweitmeel
125 gram roomboter
2 eieren
1 theelepel kaneel
1 theelepel natriumbicarbonaat
scheut citroensap
1 eetlepel kokosbloesemsuiker
gedroogde vijgen (plusminus 10)
mirabellen (ingemaakte mirabellen [kleine pruimen] gebruikt, deze als laatste over de cake
verdeeld, redelijk dicht naast elkaar gelegd)
kokosstrooisel
cacaopoeder
Verwarm de oven voor op 170 graden.
Laat de boter op kamertemperatuur komen en meng deze met alle ingrediënten behalve de
mirabellen, het kokosstrooisel en de cacaopoeder.
Natriumbicarbonaat en citroensap werken in op elkaar; samen zijn zij een rijsmiddel.
De gedroogde vijgen in dunne plakjes snijden en door het beslag mengen.
Als alles goed gemengd is, het mengsel in een ingevette ovenschaal scheppen en gelijkmatig
verdelen. De ontpitte mirabellen over de bovenkant verdelen en daar overheen kokosstrooisel en cacaopoeder strooien.
De ovenschaal in de oven plaatsen en afhankelijk van hoe een oven reageert, de cake rond
een uur laten garen.
Vanaf drie kwartier in de gaten houden, wellicht bovenwarmte erbij aandoen.
Iedere oven reageert weer anders, wie vaker bakt weet dit en kent zijn of haar oven.
Het moge voor zich spreken dat alle ingrediënten van biologische oorsprong zijn.
Eet smakelijk!

Vijgen

Kleine pruimpjes, zoals mirabellen, of hier: de wichter
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Zo kwam de cake de oven uit…

… hij was erg lekker, opgesierd met eetbare bloempjes
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Supersoep...
Supersoep… Ja dat kun je wel zeggen van deze soep.
Een groentesoep met als basis: biologische groenten en kokosvet.
Wij beginnen vaak met het fruiten van enkele fijngesnipperde uien in kokosvet. Dan volgen
de overige groenten. Op het laatste moment wordt de soep aangevuld met fijn gesneden
blad en stelen van brandnetel, zevenblad, fluitenkruid en kleefkruid.
Alleen zeezout, zwarte peper en twee rode pepers met zaden werden toegevoegd op een
grote pan van 11 liter. De groenten en 'wilde' groenten moeten de smaak maken.
De tip is: maak een pan soep zoals je dat zelf wenst met de groentesoorten die je zelf samenstelt.
Waar het hier om gaat is de aanvulling van ‘wilde’ groente en kruiden geplukt in de vrije natuur of eigen tuin.
Deze aanvullingen zijn krachtig; we kunnen dan ook rustig spreken over krachtpatsers en indien vers geplukt en direct verwerkt bevatten zij een hoge energiewaarde en veel vitamines
en mineralen.
Het zal velen logisch in de oren klinken dat wanneer je groente oogst en snel verwerkt deze
je het meeste rendement schenken.
Het mooie van ‘wilde’ groenten is dat zij konden groeien zoals zij dat wensten, zij kiezen zelf
hun locaties, met wel de kanttekening dat we altijd oogsten waar geen negatieve invloeden
‘van buiten’ verspreid zijn.
Een weide of een stuk landbouwgrond naast een ‘oogstgebied’ waar men mest injecteert of
waar pesticiden zijn verspreid mijden we, ook al staan de brandnetels daar nog zo te stralen.
We blijven kieskeurig want alles wat men spuit, vernevelt en verspreidt zich door de lucht en
wat men in de bodem aanbrengt verspreidt via het grondwater.
Er zijn genoeg plaatsen waar je kunt oogsten en wie de term ‘onkruid’ al lang heeft laten varen zal ongetwijfeld, wanneer hij of zij in het bezit is van een eigen tuin, de brandnetels, het
zevenblad, fluitenkruid en kleefkruid al lang hebben toegelaten.
Wie zich bezig houdt met Permacultuur weet dat dergelijke planten onmisbaar zijn in een
goed ecologisch verhaal en voor een goede samenhang zorgen, en lacht om het woord ‘onkruid’.
Een onkruid is een plant die zich laat zien op plaatsen waar de mens die plant niet heeft bedacht of zelfs niet wenst. Dan heet het onkruid.
Wij zeggen daarom ‘onkruid’ tussen aanhalingstekens.
Bij deze supersoep gingen de brandnetels iets eerder in de pan dan de andere ‘wilde’
groente, de rest ging er fijn gesneden op het laatste moment bij en door alles goed te roeren
gaarden deze snel door de al kokende soep.
Supersoep, nog een reden om deze soep een supersoep te noemen was het feit dat we met
een flinke groep deze soep maakten.
Namelijk met de aanwezigen bij studiegroep Exmorra van Project 7-Blad. Zesmaal per jaar
met gelijkgestemden een middag kennis delen en een luisterend oor voor elkaar hebben.
Studie mag met een knipoog benaderd worden maar toch met een serieuze ondertoon; het
zijn middagen met inhoud en invullingen waar we allemaal wat aan hebben.
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Samen kokkerellen staat ook wel eens op de agenda en deze soep maakten we als afsluiting
van een middag om daarna samen heerlijk beschut, in het zonnetje, de middag af te sluiten
en plannen te maken voor de volgende woensdagmiddag.
Deze groepen kunnen op verschillende middagen draaien, in Brabant en Noord-Holland
draait er een op zondagmiddagen als voorbeeld.
Supersoep, ook wel team-soep kun je met weinig middelen met elke willekeurige groep samen maken.
Daarom deel ik dit idee graag.
Je hebt een grote pan of een heksenketel nodig, groenten, vet, water, zout en kruiden.
Samen snijden schept gezelligheid, er ontstaan vaak waardevolle gesprekken. Vooraf even
de taken verdelen, de groente wassen, snijden en één persoon gaat over de pan met inhoud.
Voor je het weet heb je een buurtsoep, een sportsoep, een schoolsoep, een collega-soep, je
kunt het verzinnen zoals je wilt.
Wij gaan zeker weer een soep maken. De volgende keer staan in Exmorra ter afsluiting boekweitpannenkoeken op de agenda.
Ook zo’n idee, ook aan te vullen met ‘wilde’ groenten en kruiden, wat te denken van zevenbladpannenkoeken? Of brandnetelpannenkoeken?
Met de blik op gezond en ‘wilde’ ingrediënten kun je voor grote groepen zeer betaalbare
maaltijden maken en de saamhorigheid groeit met de minuut. Laat creatievelingen de tafel
gezellig dekken, veldbloemen in een vaas, lantaarn met kaars en voor je het weet… Super!

Kleefkruid

Fluitenkruid

Bloemen van fluitenkruid

Brandnetel
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Kleefkruid en zevenblad

Brandnetel, fluitenkruid en zevenblad

Brandnetel

Heerlijke groentensoep

Eet smakelijk!
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Het Wilde Genieten…
Wild genieten, we hebben vandaag wild
genoten. Van wild genoten oftewel: we
genoten van vele ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen tijdens ons bezoek aan Vijversburg in Tytsjerk, vlakbij
Leeuwarden.
Met de ‘Wandelende studiegroep’ op
zes woensdagen vanaf maart tot in oktober komen we steeds op een andere
locatie bij elkaar waar we starten met
koffie of thee bij een horecagelegenheid en heel soms bij één van de deelnemers thuis.
Na deze gezellig start gaan we aan de
wandel in een bos, een natuurgebied,
park, tuin of andere locatie waar we kunnen genieten van het groen en de bloemen.
Samen genieten en samen van alles delen, want door de gezamenlijke interesse heb je al snel
een klik en voldoende gespreksstof.
Op de dag zelf bespreken we waar we elkaar de volgende keer weer ontmoeten.
Vandaag, woensdag 29 mei genoten we dus van o.a. ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare
bloemen in Tytsjerk.
De Vijversburg is een leuke locatie,
sfeervol en een mooie mengeling
van gecultiveerd in een samenspel
met wat velen onkruiden noemen.
We konden dus wild genieten en ik
kwam voldaan thuis.
Deze dagen zorgen voor vitamientjes; we noemen het studiegroep
maar het woord studie mag met een
knipoog bekeken worden met wel in
die zin een serieuze ondertoon, we
streven naar een vaste groep waarbij alle deelnemers hun best doen
zesmaal aanwezig te zijn om zo ook
https://vijversburg.nl/
samen verder te komen en niet te
blijven steken bij informatie over de
brandnetel wat bekend is voor hen die al vaker mee geweest zijn met wandelingen waarbij
dergelijke planten de hoofdrol spelen om over te spreken.
Met al die ‘wilde’ beelden nog in mijn hoofd afgewisseld door bekende kruiden, bijenkasten,
pauwen, kippen, rododendrons, zevenblad, Japans duizendknoop, water, lindebomen en heel
veel meer kan ik niet anders zeggen dan dat het een bijzonder geslaagde dag was.
En dat is het idee, meer groepen in het land die op deze wijze samen genieten van elkaar, van
wat we kunnen toevoegen aan de maaltijden, van de omgeving waar men wandelt.
Deze groepen hebben meerdere functies in de hectiek van de wereld waarin we leven.
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Deze groepen geven rustmomenten juist door het
onderlinge begrip en het gevoel van ‘je kunt zeggen
wat je wilt’…
Allemaal heel belangrijk, het is goed om te weten
wat we kunnen eten wat om ons heen groeit maar
daarnaast zijn goede contacten waardevol en ook
een ontdekkingsreis door de eigen provincie of tijdens een uitstapje naar een buurprovincie.
Op 19 juni gaan we met de groep uit Friesland even
‘de grens over’, naar Steenwijk.
We komen samen bij één van de deelnemers thuis
en van daaruit gaan we na zijn tuin bekeken te hebben in de omgeving wandelen en genieten en… bijpraten.
Studeren is op deze manier zo gek nog niet! 😊
Op zes zaterdagen draait ook zo’n groep in Friesland, deze beide groepen vallen onder mijn verantwoording.
In Zuid-Holland op zes zondagen draait een groep
onder leiding van Jochem Hagoort.
En… overal mogen dergelijke groepen starten.
Het is absoluut niet noodzakelijk dat een gastvrouw
of gastheer kennis heeft van wat er eetbaar is,
want met boeken erbij kan een groep dat samen in de natuur meteen ontdekken.
Neem een paar goede boeken mee, er zijn apps voor op de mobiel en samen kom je ver.
Daarom heet het studiegroep.
En weet dat Jochem en ik ook ooit zijn begonnen zoals iedereen ooit is begonnen met wat dan
ook om het zich eigen te maken.
Wat wij kunnen kan jij ook en samen met
geïnteresseerden kom je ver.
Echt genieten dit soort dagen.
Het was weer top!
Dank Janny dat je deze locatie als idee
aandroeg voor deze mooie laatste woensdag in mei van dit jaar.
Op 19 juni gaan we Steenwijk ‘onveilig’
maken! 😉

Wie mee wil?...
Aanmelden: anneke@project7-blad.nl
Bijdrage standaard 10 euro.
Als we starten en/of eindigen bij een horecagelegenheid dan is dat voor ieders eigen rekening.
Moeten we ergens entree betalen, zoals 29 mei bij de Vijversburg € 2,50 dan is dat ook voor
ieders eigen rekening.
Zelf een lunchpakket meenemen en wellicht water of…
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Verzamelen vanaf 10.30 uur, start 11.00 uur tot… hoe de dag verloopt, tot ergens tussen 16.00
uur en… voor etenstijd.

Voel je welkom.
Of… op de zaterdagen in Friesland of zondagen in Zuid-Holland.
Andere studiegroepen draaien minimaal
zesmaal verdeeld over het jaar, starten om
13.30 uur, welkom vanaf 13.00 uur, behalve
Alkmaar, daar start men een half uur later
maar draait tienmaal per jaar op elke eerste
zondagmiddag van de maand.
Deze groepen komen altijd op een vaste locatie bij elkaar en behandelen daar verschillende onderwerpen passend bij puur natuur, ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare
bloemen, zij kokkerellen soms, maken natuurlijke producten voor het lichaam of het
huishouden, maar een medicijnwiel maken
of bloemenmandala’s is ook geen ongewoon onderwerp kortom de mogelijkheden
zijn legio en de sfeer is al net zo gezellig, de
onderlinge band is ook daar heel belangrijk
en samen genieten staat voorop.
Zo kijk ik blij terug op woensdagmiddag 22
mei toen de groep in Exmorra (vlakbij Bolsward) bij elkaar kwam.
We vulden samen de middag in, er ontstond
van alles spontaan en in de tweede helft van de middag kookten we een enorme pan groentesoep met een grote portie liefde.
Recept in deze nieuwsbrief.
Ook daar zijn anderen welkom om te komen.
De groep onder leiding van
Cocky en Anita in Huijbergen
(Brabant) op zondagmiddagen is ook een groot succes.
Wie in Brabant woont, een
toplocatie.
Alkmaar in Noord-Holland.
Halle-Zoersel in België.
Siebengewald in Limburg.
Zelfde verhaal, bijdrage 10
euro en als er materiaal of ingrediënten nodig zijn dan
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worden de kosten daarvan hoofdelijk omgeslagen, gewoon het aankoopbedrag, dus geen
workshopprijzen.
Van 8 tot 12 juli gaan
medewerkers van de
studiegroepen en Project7-blad samen vijf
dagen brainstormen in
Willingen in het Sauerland.
Wie in het komende
jaar gastvrouw of gastheer wordt krijgt een
volgende keer ook de
kans om mee te gaan
om zo samen dit concept te dragen en elkaar te inspireren.
Studiegroepen… studeren met een knipoog
Willingen, Sauerland, gezien vanuit de kabelbaan
maar een serieuze ondertoon, zonder huiswerk; wie iets voorbereidt doet dat op vrijwillige basis.
En de hele groep geeft de beoordeling 😊.
Aan de enthousiaste geluiden
is af te leiden hoe succesvol
de bijdrage was.
Studiegroep Exmorra draait al
ruim vijf jaar, begin november
zes jaar.
Bewijs genoeg dat het leuk is?
😊
Mee doen? Meld je aan via:
anneke@project7-blad.nl
Anneke Bleeker

19

Recept nr.:
59
28 mei 2017
Categorie:
“Gouwe Ouwe van de Maand”
Recept voor: Voorjaarsthee uit eigen tuin

Boven: Brandnetel en citroenmelisse
Onder: Aardbeiblad

Boven: Munt
Onder: Hondsdraf

Onder: Alle ingrediënten
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Inleiding:

Voorjaarsthee uit eigen tuin met beschuitjes met honing, kaneel en
bijenpollen

Ingrediënten:

2 takjes munt
1 aardbeiblad
3 takjes hondsdraf (blad en bloemen)
1 takje citroenmelisse
1 takje brandnetel

Werkwijze:

Kook water tot het kookt en laat het afkoelen tot ongeveer 85 à 90
graden. Als je kokend water op verse of gedroogde (thee)kruiden
giet, slaan zij dood.
Als het water op temperatuur is, giet je het op de thee.
Brandnetel heeft een reinigend effect dus is het helemaal niet verkeerd dit gewas in diverse gerechten te verwerken en zo ook in een
potje thee.
Smeer biologische beschuitjes met roomboter en bedek deze met
een laagje liefst vaste honing. Vooral op warme dagen zal een vloeibare honing heel snel van je beschuitje ‘lopen’. Bovendien is vaste
honing koud geslingerd (=beter).
De combinatie honing en kaneel heeft een bijzonder gunstig effect
op onze gezondheid en is een traktatie om samen te presenteren
op bijvoorbeeld een beschuitje.
Bijenpollen staan ook in de lijst van supergezond dus waarom niet
combineren?
Een verwennerij op een mooie dag, zittend in het zonnetje, alleen
of met meerdere mensen, te genieten van deze lekkernijen.
Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl
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