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Zomerse feestjes…
Zomerse feestjes, dat zijn het, alle items in deze
nieuwsbrief.
Deel drie van de serie eetbare bloemen hebben we
hiermee ook geleverd. Wie de eerste twee niet meer
kan vinden in zijn of haar mailbox, geen nood, alle
nieuwsbrieven staan op onze website.
Ook ditmaal genoeg inspiratie voor wie de maaltijd
wenst op te vrolijken of om thee te zetten van bloemen in wellicht diverse combinaties.
Zomer… het is echt zomer, de natuur ziet mooi.
We zijn trots op de tuin want alles groeit en veel
bloeit al, maar er gaat nog veel meer komen.
Fantastisch om dat te zien gebeuren; alles is in beweging want de overheersende accenten
veranderen ook steeds.
De ene week vallen andere planten op door hun
uitbundige bloei dan in een andere week.
Het ene moment kan een tuin overwegend roze
aandoen en weer even later springt de kleur geel
hevig naar voren.
Een tuin is altijd in beweging; de bermen, de bossen, alles komt en gaat en laat zijn sporen na.
Sporen in de vorm van zaden, van uitgebloeide
plantendelen die weer als compost dienst kunnen doen; de natuur laat alles volgens een kringloop aan ons zien.
Geweldig is dat en als je dan bedenkt dat de
mens overal zijn invloed op denkt uit te oefenen
dan is de natuur ons altijd weer, op alle fronten, te slim af.
Hoe meer wij mensen ons er mee bemoeien, hoe meer alles een eigen leven gaat leiden.
Wil jij die bepaalde plant op die bepaalde plek in je
tuin?
Kun je proberen maar het kan zomaar gebeuren dat
een jaar later die plant op hele andere plaatsen opduikt en soms ook nog in grote aantallen.
En dan kun je enorm je best doen alles naar je eigen
hand te zetten maar op voorhand heb je dat al verloren. De natuur is prachtig, krachtig en schenkt ons
alles. Je moet het alleen wel willen zien!
En… gebruiken.
Veel plezier met deze nieuwsbrief.
Ga er maar lekker wild van genieten! Fijne zomer gewenst en wie op vakantie gaat een goede
reis en geniet ook van de natuur onderweg en ter plaatse.
Anneke
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Een feestelijke traktatie
Tijdens het bijeenkomen van de studiegroepen delen we ook gezonde lekkernijen.
Studiegroep Alkmaar presenteerde op 2 juni verschillende recepten gemaakt door
diverse deelneemsters.
Jenny Stam, de nieuwe gastvrouw van
de groep in Alkmaar en al langer gastvrouw samen met Corien Poland van
de groep in Schagen, maakte allen blij
met deze feestelijke traktatie.
Als extra gezond om te vermelden is
dat je meteen extra magnesium tot je
neemt met deze combinatie.
Bedenk dit soort traktaties eens voor
grotere groepen; gemakkelijk om van
te voren te maken en succes verzekerd.
Uitgaande van een portie zoals op de
foto:
Ingrediënten:
2 bananen
16 dadels
pure chocolade (minimaal 85%)
kokosstrooisel
Werkwijze:
Dadels ontpitten en in stukjes snijden.
Bananen van de schil ontdoen en in plakken snijden.
De dadelstukjes en plakjes banaan om en om aan een satéprikker rijgen.
Laat ondertussen de chocolade au bain-marie smelten.
Giet de chocolade daarna over de stokjes met dadel en banaan.
Strooi daar meteen het kokosstrooisel overheen en zet de stokjes vervolgens ongeveer twee
uurtjes in de koelkast.
Eet smakelijk en dankjewel Jenny.
Anneke
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Fluitenkruid
Anthriscus sylvestris
Fluitenkruid is een wijdverbreide witbloeiende schermbloemige plant. Het is een van de
vroegst witbloeiende schermbloemige wilde planten.
Maar pas op: enige kennis van planten en bij geen ervaring gebruik van een goede flora is wel
gewenst. Want fluitenkruid is gemakkelijk te verwarren met hondspeterselie en dolle kervel.
Daarvan zijn beide soorten behoorlijk giftig. Hondspeterselie smaakt branderig als je een klein
stukje zou proeven (dus gelijk uitspugen). Dolle kervel is goed te herkennen doordat de bladeren dofgroen van kleur zijn, de stengels behaard en tussen het groene stengelgedeelte boven aan de plant en het rode stuk aan de voet van de plant zit een tussenstuk met rode punten.
Van dolle kervel wordt gezegd dat het vroeger in giftbekers werd gebruikt. Dus echt giftig is
het zeker.
Fluitenkruid zelf smaakt een beetje als kervel, waarvan het dan ook naaste familie is.
Fluitenkruid dankt zijn naam aan het feit, dat door de holle stengel er fluitjes van gemaakt
kunnen worden. Het is een rechtop groeiende, overblijvende plant met veel blad en vertakkingen, tot 1 m hoog, met holle, groene, gekerfde stelen, die harig zijn bij de grond, maar
bovenin glad. Fluitenkruid is de eerste schermbloemige die in de lente bloeit.
Bladeren: grasgroen, enigszins donzig, gesplitst, lijkend op V-vormige varens.
Bloemen: zeer kleine, witte schermbloemen.
Fluitenkruid groeit op zeer veel plekken, zoals bermen en dijken, tussen ruig grasland, in heggen, langs bosranden, in open bos, langs rivieren.
De plant komt in het wild voor in heel Nederland en de zuidelijke grensgebieden. Met name
daar waar grassen wild kunnen groeien, tref je fluitenkruid aan.
Dit kan in willekeurige natuurvelden zijn, maar ook in de berm langs de weg. Je treft fluitenkruid bloeiend aan in de periode van medio april tot en met juni. Zonder bloemen doet de
plant het ook weer vanaf september en met een beetje geluk blijft hij de hele winter groen.
Fluitenkruidbloei barst in mei los met duizenden schermstralen. Net zo'n vrolijke plant als
Look-zonder-look, ook frisgroen en wit, maar nu voornaam verdeeld in ontelbare filgraine
blad- en bloemfragmentjes.
Een betoverend schouwspel, als de zon door en op die bloem- en bladnevels schijnt. Wie
neemt er nog de tijd voor, om het hoofd er eens tussen te steken en zo van dichtbij om zich
heen te kijken. Je krijgt dan enig idee van wat de vogels zien die in deze tijd tussen de fluitenkruiden broeden en voedsel halen.
Zo'n schermbloem is een combinatie van star zigzaggende stengels, rond en vaak geribd, met
daarboven en daarbinnen diep verdeelde bladeren, die het licht vangen.
Aan de top staan de minieme bloempjes in massa's; ze grenzen aan elkaar. Insecten lopen
erover als over vloeren met gaten. De eetbare waar ligt zo voor het opzuigen en daarom kan
allerlei gedierte met een korte tong er terecht. In de duinstreek zorgt de tengerder fijne kervel
voor nog subtieler accenten.
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Medicinaal
Geneeskrachtig is er weinig over bekend, de zaden zouden volgens Kleyn vroeger bij chronisch
eczeem en klierziekten gebruikt geweest zijn. En ons aller Dodonaeus schrijft 'Dese wilde Eppe
ende sonderlinghe die wortelen daer af/ sijn werm ende drooge tot in den derden graedt. Die
wortelen van dese Wilde eppe in den mont ghehouwen ende geknout versueten die pijne
ende weedom van den tanden/ ende trecken veel vochticheden uut den hoofde'.
Reeds in het jaar 900 na Christus wordt in een oud Engels medisch handboek melding al gemaakt van genezing van kanker met zalfjes van Anthriscus sylvestris bij ons bekend als Fluitenkruid recent onderzoek heeft aangetoond dat er inderdaad kankercel dodende eigenschappen in deze plant aanwezig zijn maar deze worden pas geactiveerd bij toevoeging van
andere stoffen iets waar de wetenschap nog wel even mee bezig zal zijn. Daarnaast wordt
gezegd dat het versterkend werkt bij algemene zwakte.

De plant en de voedingsbodem
Deze delicate plant heeft, ondanks dat je de plant overal tegen kunt komen, toch nog wel wat
‘eisen’ om mooi te kunnen bloeien.
Uiterlijk
De holle stengels zijn gegroefd en licht behaard. De stengels kunnen tot anderhalve meter
hoog worden en staan fier overeind. De bladeren zijn zachtgroen en de haartjes laten de plant
een beetje donzig aanvoelen. De bladeren zijn gesplitst en lopen in een V-vorm. De bladeren
lijken relatief veel op die van enkele varensoorten.
De kleine (drie tot vier millimeter) witte bloemetjes zitten als een bosje bij elkaar en ogen heel
lieflijk, zeker tussen het hoge gras. Meestal bevat een stengel twee kleine en drie grote kroonbladen. Fluitenkruid in een veld geeft een ietwat romantisch buitenlevengevoel. Het wordt
ook weleens ‘Hollands kant’ genoemd.
Grond
De plant zal het beste tot zijn recht komen als er enigszins zonnige maar ook wat beschaduwde
plekken zijn. De grond is bij voorkeur een klein beetje vochtig en voedselrijk. Grote graslanden,
bermen langs wegen, dijken en loofbossen zijn ideale plekken voor fluitenkruid.
In het wild óf in de tuin óf in de vaas
Hoewel je fluitenkruid ook in het wild kunt pakken, kun je de plant ook bij het tuincentrum
vinden. Als klein plantje of als zaad om de plant zelf op te kweken. De kans om ziekten je tuin
in te halen is beduidend kleiner als je de versie van het tuincentrum in je tuin plant.
Fluitenkruid is op zijn mooist in een wilde bloementuin of een tuin met vele grassen die er wat
‘warrig’ uit mag zien. Voor een strak gestileerde tuin waaiert de plant te veel uit.
Samen met wat hoge grassen die je los kunt kopen (of plukken) kan fluitenkruid ook leuk in de
vaas op het terras staan. Neem een mooie hoge glazen vaas om de bos mooi tot zijn recht te
laten komen. Vul de vaas voor de helft met fris water en snij de stengels schuin af.
Eetbaar fluitenkruid
Wat veel mensen niet weten is dat fluitenkruid ook prima te eten is, over het algemeen geeft
het een fris-kruidige smaak. Zowel de bloemen die als eens soort garnering kunnen werken,
als ook de bladeren en de wortelen van de plant zijn goed te eten. Wel goed opletten, want
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er zijn wat planten die er enigszins op lijken, maar die in de praktijk giftig zijn. Als je wild geplukt fluitenkruid in je eten verwerkt, zorg er dan voor dat je zeker weet dat het fluitenkruid
is.
Bloemen
De bloemen hebben een zachte smaak en kunnen bijvoorbeeld in een frisse zomersalade met
wat vis, pijnboompitjes, cherrytomaatjes en olijfolie verwerkt worden.
De volwassen bladeren zijn sterker van smaak dan kervel en de jonge bladeren smaken net
iets zachter dan kervel. Je kunt ze rauw eten maar ook gekookt.
Heerlijk om te verwerken in ovenschotels, soepen of sauzen.
De wortel bevat verhoudingsgewijs relatief veel koolhydraten en zetmeel. De wortel kan gekookt als groente verwerkt worden in een normale maaltijd of in een ovenschotel met bijvoorbeeld normaal of mager rundvlees.
Men moet fluitenkruid pas plukken als de plant voldoende ontwikkeld is om te herkennen.
Jonge uitlopers kan men het hele jaar oogsten. Fluitenkruid is vooral geschikt als garnering of
in soepen en salades. Net als kervel moet men fluitenkruid nooit meekoken, want het verliest
dan snel zijn smaak. Naast over sla , smaakt fluitenkruid lekker bij een (kaas-)omelet of door
gekookte boter- of sperziebonen.
Ook over soepen, stoofgerechten is fluitenkruid als kruid erg lekker.

WILDE KRUIDENBOTER
Handvol groene en wilde planten: meizoentjes, paardenbloem, dovenetel, munt, das- of biesof kraailook en fluitenkruid (heb je te weinig dan kan je dat met groene kruiden uit je tuin
aanvullen, maar ben dan heel zuinig met dille.)
250 gram ”echte” boter (op kamertemperatuur)
Gebruik je look dan geen knoflook, anders een half teentje, geplet en heel fijn gesneden
Wat druppels appelazijn of citroensap.
Bijdrage van:

Agathe Demmer
Wandelende studiegroep op zaterdagen in Friesland
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Verse thee...

Woensdagmiddag 26 juni kwam studiegroep Exmorra in Friesland weer bij elkaar.
We starten altijd met thee of koffie.
Ditmaal verse thee, alles geplukt in de tuin bij de Friese boerderij waarin Centrum Wilgenhoeve is gevestigd, waar wij als groep voor het zesde jaar te gast zijn.
Munt, zevenblad, brandnetel, lavendel, goudsbloem, tijm en rozen leverden lekkere combinaties op.
Diverse soorten kunnen bij elkaar in de theepot of... alles.
Zevenblad (een beetje gekneusd) levert vitamine C om even als voorbeeld te noemen.
Uiteraard hebben alle soorten hun eigen kwaliteiten die ons dienen maar Zevenblad is wellicht niet zo'n voor de hand liggende plant voor thee.
In combinaties voor 'water met een smaakje' in een leuke kan staat het niet alleen leuk maar
werkt dat hetzelfde.
Wees kritisch op ongerechtigheden, we gaan voor gave planten en kijk ook of er geen beestjes tussen zitten.
Wellicht de bladeren even afspoelen. Als er schoon (zonder gif) gewerkt wordt in een tuin
dan is afspoelen genoeg als er wel iets op zit.
Laat het gekookte water altijd even betijen, een klein beetje afkoelen, tot zo rond de 80/85
graden opdat de gewassen niet doodslaan door het kokende water.
Lavendelbloemen zijn ook heerlijk om te gebruiken en de bloemblaadjes van de rozen plukten we los.
Genoeg in deze tijd van het jaar om te oogsten en te verwerken.
Anneke
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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: 25 juni 2017

Recept voor: Zomerse salade met bloemen

Vlambloem (phlox)

Kaasjeskruid (malva)

Stokroos

Alle ingrediënten
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Inleiding:

Deze zomerse salade kun je in een handomdraai presenteren als je
eetbare bloemen in je tuin of directe omgeving kunt plukken.
Deze combinatie is ontstaan vanuit de kleur bekeken maar je kunt
uiteraard totaal andere soorten gebruiken.

Ingrediënten:

Dit voorbeeld bevat:
•
kaasjeskruid (malva). Dit is familie van de stokroos
•
vlambloem (phlox). Het woord phlox is een Oud Grieks
woord dat vlam betekent, wellicht verwijzend naar de vlammende
rode kleur van de wilde soorten
•
stokroos
Deze drie soorten zijn ook aan te treffen in andere kleuren, met andere woorden: deze samenstelling is een momentopname van wat
op dat moment in onze tuin te vinden was en wat qua kleur zo
overkomt.
De sla komt ook uit eigen tuin.
Gekochte kropjes sla met een kluitje (na gebruik) in een grote terracotta bloempot geplant.
Het resultaat is een pot sla waar we op regelmatige basis van oogsten.
Deze salade heeft dus een hele korte route bewandeld: geplukt en
de sla gewassen.
Bloemen was je niet want daar blijft niets van over.
Wel goed nakijken op eventuele beestjes.
Binnen een kwartier na plukken stond deze creatie op tafel.
Een kortere route kun je hiervoor niet bedenken.

Werkwijze:

De bloemen van kaasjeskruid en de phlox zijn in hun geheel verwerkt maar wel los geplukt van het ‘bevestigingspunt’ aan de steel.
De bloemblaadjes van de stokroos pluk je los want om als eetbare
bloem in een salade te presenteren is deze te groot.
Op een heel grote salade voor een groot gezelschap is het wel leuk
een paar van dergelijke bloemen intact te laten; dan zorgen zij voor
een hoog decoratiegehalte om de schaal met inhoud te ondersteunen als blikvanger.
Sla met eetbare bloemen dwingt af dat je rustig van de maaltijd geniet.
Dit presenteer je om die reden alleen als je met elkaar de tijd hebt.
Ook als je alleen eet verhogen bloemen de sfeer op je bord, maar
als er haast in het spel is dan zijn bloemen als eetbare decoratie
niet zo handig.
Wellicht zelfs ergerlijk, denk aan kinderen die ‘even snel eten’ om
daarna naar een sport of andere activiteit te vertrekken.
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Of je partner die een afspraak heeft en nog net niet de maaltijd
overslaat.
Wanneer je gebruik maakt van ‘wilde’ groenten in dergelijke salades is dat een ander verhaal.
Nemen we even het zevenblad als voorbeeld, wanneer je in het
voorjaar de piepjonge blaadjes van zevenblad door een gemengde
salade vermengd dan is het een onderdeel van de maaltijd, een gemengde salade is inmiddels algemeen ingeburgerd.
Dat zal niemand storen. Maar opgevrolijkt met bloemen is voor
speciale momenten en wanneer je even ongestoord kunt blijven zitten.
In vakantietijd is dit helemaal een feestje want je kunt dagelijks andere combinaties maken in deze periode van het jaar.
Dus wie er aardigheid in heeft om de maaltijd op te vrolijken, pluk
je kansen, het is pas eind juni en we kunnen nog maanden genieten
van vrolijke schalen en borden.

Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl

En nog een ‘Gouwe Ouwe’
In iedere Nieuwsbrief nemen we een ‘Gouwe Ouwe’ op, een recept dat wij geruime tijd geleden hebben gemaakt en gegeten.
Deze maand:
Oorspronkelijk gepubliceerd: 25 juni 2017

Recept voor: Lindebloesemthee mèt…
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Recept nr.:
68
Categorie:
Thee
Recept voor: Lindebloesemthee mèt…

25 juni 2017

.

Lindebloesem

Goudsbloem

Damastbloem

Alle ingrediënten bij elkaar
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Ingrediënten:

De ingrediënten voor deze thee zijn vers uit de tuin geplukt.
De drie genoemde ingrediënten vormen gewoon een lekkere smaakcombinatie. Daarnaast hebben zij ook een (kruiden)geneeskundige
werking. Die staan hieronder vermeld, met daarbij een link naar nog
veel meer informatie. De website InfoNu.nl is zeer veelzijdig en bevat
heel veel nuttige informatie.
Wij houden ons voornamelijk bezig met de eetbare kant van ‘wilde’
groenten, kruiden, bloemen, etc., maar hieronder geven we enkele
voorbeelden van de geneeskrachtige kant van de ingrediënten van
een thee. Dit zal echter geen gewoonte worden.
Een zeer uitgebreide website die hier veel aandacht aan besteedt is:
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/
• Lindebloesem
Lindebloesem is eetbaar en smaakt zoet en is een beetje slijmerig.
De lindebloesem kennen we vooral als een theesoort. De jonge,
malse lindeblaadjes zijn eetbaar in een salade en de taaie bladeren
moeten eerst gekookt worden voordat je ze kan eten.
Van lindebloesem kent men al eeuwenlang een geneeskrachtige
werking.
In de Middeleeuwen werd lindebloesem al bij buikkrampen ingezet
(Bock, 1498-1585).
Lindebloesem werd ook gebruikt tegen hartkloppingen, epilepsie,
beroerte en duizeligheid (Culpeper, 1616-1654)
Lindebloesem werkt – bewezen – bij vele aandoeningen, waaronder:
Griep – aandoeningen aan de luchtwegen – verkoudheid
Rusteloosheid – nervositeit – slapeloosheid – angst – zwaarmoedigheid – angst – prikkelbaarheid – hartkloppingen, etc.
Ook vele andere delen van de linde worden in de kruidengeneeskunde ingezet.
Verreweg de meeste geneestoepassingen uit de geschiedenis zijn
later door modern wetenschappelijk onderzoek bevestigd.
Bron:
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/112904-de-geneeskracht-van-kleinbladige-linde-en-lindebloesem.html
• Goudsbloem
Goudsbloem in de thee kan worden ingezet bij: pijnlijke maandstonden, gastritis, problemen met je galblaas, lymfeklieren, cellulitis
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en ontstoken amandelen. De thee helpt ook keelpijn en pijnlijk
tandvlees bestrijden als je het als spoelmiddel gebruikt.
Bron:
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/103529-de-kracht-van-goudsbloemen.html
• Damastbloem
Damastbloem valt in de familie van de kruisbloemigen. Kenmerk
van deze bloem is zijn heerlijke geur. Deze zal hij in een thee zeker
afgeven.
Van de damastbloem is ons geen geneeskundige werking bekend.

Werkwijze:

Kook theewater bij voorkeur in een roestvrijstalen fluitketel.
Nadat het water gekookt heeft laat je het even betijen (afkoelen tot
tussen de 85 en 90 graden) voordat je het over de thee giet.
Zou je dit niet doen slaan de kruiden (zowel vers als gedroogd)
‘dood’.
Dit kun je het beste zien als je heet water over een vers muntblad
of brandnetelblad giet: het verkleurt, verschrompelt; er blijft niets
van over – de actieve stoffen in zo’n blad verdwijnen.
Laat de thee een minuut of tien trekken.
Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl

Lindebloesem:
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Gezonde vega taart
Ingrediënten:
• 100 gram havermout
• Halve theelepel bakpoeder (ik heb theelepel Baking Soda gebruikt)
• Snufje zout (Keltisch zee-)
• 2 theelepels koekkruiden
• 200 gram geraspte wortel
• 100 gram ontpitte dadels
• 1 banaan
• 50 ml amandelmelk
Zo maak je het:
• Verwarm de oven voor op 170/180 graden
• Meng de havermout met het bakpoeder, zout en koekkruiden in de keukenmachine.
• Voeg hier vervolgens de wortels, dadels, banaan en amandelmelk aan toe tot je een
soepel deeg hebt.
• Bekleed de bodem van een springvorm met bakpapier.
• Schep het mengsel in de springvorm.
• Bak 40 – 60 minuten. Ligt o.a. aan de maat springvorm.
• Wanneer satéprikker/breinaald er redelijk droog uitkomt is de koek gaar.
Versier deze koek/cake/taart eventueel met stukjes fruit en kokosschaafsel.
N.B. bij gebrek aan een keukenmachine heb ik een hakmolen gebruikt.

Bijdrage van/via:

Kea van der Werf
Studiegroep Exmorra

N.B.: Kea had deze
taart thuis gemaakt
voor de deelnemers
aan de Studiegroep
Exmorra, afgelopen
woensdagmiddag, 26
juni.
Vaak maken de deelnemers iets lekkers
voor bij de koffie of
thee (zie blz. 9 van
deze nieuwsbrief).
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Recept nr.:
Categorie:
Recept voor:

70
2 juli 2017
Decoraties
Eetbare (‘wilde’) bloemen als sfeermakers – deel 3

Lavendel:
Er zijn 39 soorten lavendel
met nog veel meer ondersoorten. De Lavendula Angustifolia
is het keukenkruid. De losse
bloempjes kunnen (in bescheiden mate) zowel vers als gedroogd worden gebruikt.
Andere soorten kun je beter
mijden vanwege het hoge percentage etherische olie dat de
plant bevat.
De bloempjes doen het goed
in gebak, kruidenboter, water
met een smaakje, over ijs (in
combinatie met een blaadje
munt), in jam, etc. Gedroogd
kun je de bloempjes gebruiken
in eigen Provençaalse kruidenmengsels.

Madeliefje:
Bloempjes kunnen in hun geheel gebruikt worden, overal
waar je dit wilt.
Het steeltje verwijderen we eigenlijk alleen omdat het
bloempje dan mooier uitkomt.
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Monarda:
De bloemblaadjes kunnen los
geplukt worden gebruikt over
een salade.
Vers of gedroogd kan de gehele bloem worden gebruikt in
een thee.

Oost-Indische kers:
De bloem kan in zijn geheel
worden gegeten.
Je gebruikt hem bijvoorbeeld
op een salade, of als decoratie
op een plak cake met slagroom of ijs erbij, op een gebakje, op een ijsje, of in water
met een smaakje.
Hij heeft een pittige smaak en
is ook lekker op een broodjes
kaas, of fijngesneden in een
omelet, een kruidenboter of,
samen met het fijngesneden
blad, in een (vegetarische) huzarensalade.
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Phlox:
Bloempjes kunnen los geplukt
worden gebruikt als eetbare
decoratie op een salade, of bij
of op andere gerechten.

Rimpelroos:
Bloemblaadjes kunnen worden gebruikt als eetbare decoratie op salades.
Vanwege hun heerlijke geur
kunnen rozenblaadjes worden
gebruikt om olie en azijn te
aromatiseren.
Het is aan te bevelen dat zij
dan eerst worden gedroogd
om het ontstaan van schimmel te voorkomen.
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Roos:
Bloemblaadjes kunnen worden gebruikt als eetbare decoratie op salades maar ook op
andere gerechten. Denk ook
aan gebak.
Vanwege hun heerlijke geur
kunnen rozenblaadjes worden
gebruikt om olie te aromatiseren.
Het is aan te bevelen dat zij
dan eerst worden gedroogd
om het ontstaan van schimmel te voorkomen.
Gedroogde èn verse bloemblaadjes kun je gebruiken om
thee van te trekken. Je kunt je
eigen voorraadje drogen voor
de winter.

Stokroos:
De bloem in zijn geheel kan
worden gebruikt als eetbaar
bakje om een hapje in te serveren. Hiervoor dien je de
stamper te verwijderen (is niet
lekker).
Dit kan zowel hartig zijn (slatje, kruiden-/crème kaas) als
zoet (ijs).
Bloembladeren los geplukt
kunnen worden toegepast in
een salade.
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Teunisbloem:
De gehele bloem is eetbaar.
De bloem in zijn geheel kan
worden gebruikt als eetbaar
bakje om een hapje in te serveren.
Dit kan zowel hartig zijn (slatje, kruiden-/crème kaas) als
zoet (ijs).
Bloemen kunnen worden toegepast op een salade of bij andere gerechten.

Viooltje:
Kleine viooltjes kunnen in hun
geheel als decoratie worden
gebruikt – zonder steeltje. Het
steeltje verwijderen we eigenlijk alleen omdat het bloempje
dan mooier uitkomt.
Zij staan feestelijk op hapjes
(zoals toastjes, gevuld eitje,
etc.), maar ook op salades.

Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl
Alle foto’s in recept 70, deel 1, 2 en 3: Anneke Bleeker ©
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Sprankelend water...
Met dank aan Irene Schotten die altijd
trouw een kraantjeskan vult voordat studiegroep Alkmaar van start gaat (elke eerste
zondagmiddag van de maand, uitgezonderd
juli en augustus).
Op zondagmiddag 2 juni konden we genieten van deze combinatie, water met schijfjes (biologische) citroen en vlierbloesem.
Wie van sprankelend water houdt kan als
water ook bruisend bronwater nemen.
Dankjewel Irene voor de vele variaties die je
elke keer weer verzorgde tot afgelopen juni.
September, dan mag je weer...
Anneke

Vlier

Vlierbloesem
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