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Voorwoord: Het ‘wilde’ genieten… 
 

Het ‘wilde’ genieten als nieuwbrief maar over een paar dagen 
ook als boek. 
In deze nieuwsbrief kun je daar meer over lezen maar wij zijn 
wel heel trots op het resultaat en met plezier werken we aan 
deel 2, 3 en 4. 
Elk seizoen een boek met foto’s zoals de planten in dat jaar-
getij groeien en bloeien. Recepten ter inspiratie en hoofdstuk-
ken met informatie. 
Deze nieuwsbrief staat tevens boordevol uitspattingen die wij 
in de afgelopen weken hebben uitgevoerd na het verschijnen 
van de vorige nieuwsbrief. 
En we verwelkomen Marja Frederiks met haar belevenissen 
tijdens het gebruik van haar kamado. 
Dit is echt leuk, zowel wij als Marja hebben een kamado waar 
we diverse gerechten in hebben gemaakt. 
Marja is ook super enthousiast en zo kwam ‘van het één het 
ander’. Zij stuurde mij een serie foto’s en tja… dat moet je na-

tuurlijk nooit doen als je niet wilt opvallen.       Daarna mailde 
ik terug dat ik een idee had. Tja… wie mij langer kent en hoort dat ik een idee heb begint al 
argwaan te krijgen. Marja is uitgenodigd maandelijks een bijdrage te leveren en in deze 
nieuwsbrief kunnen jullie meegenieten van haar experimen-
ten. 
Wie ook de ‘Junior’ van Project7-blad krijgt zal Marja ken-
nen, zij beschrijft elke maand een plant. Deze maand is dat 
de mierikswortel en er staan twee items in deze nieuwsbrief 
met een link naar de ‘Junior’ dus als je interesse hebt kun je 
de andere bijdragen ook bekijken en dus ook de uitleg over 
de mierikswortel. 
Samen hopen we jullie te inspireren. 
Afgelopen weken hebben wij weer van alles gekokkereld in 
onze buitenkeuken en dat delen we uiteraard graag. 
De recepten die in de kamado tot stand zijn gekomen kun je 
uiteraard ook in een oven in huis creëren, een quiche, rozen-
cake, het moge duidelijk zijn dat alles wat we delen op di-
verse manieren bereid kan worden maar wij delen graag de 
resultaten in de kamado, op het stoofje en voor jullie het 
weten gaat er een vuurtje onder de heksenketel die we ook 
paraat hebben. Ja, ja, we maken het onszelf gezellig in deze 
zeer aparte tijden en van salades met bloemetjes worden wij 
blij. 
Het oog wil ook wat en gezien de andere tijdsindeling werken we nu hard aan de boeken en 
aan het delen van onze bevindingen. 
Veel plezier met deze nieuwsbrief en tot eind juli. 
 
Anneke Bleeker, Gaasterland, juni 2020 
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Aardappelsalade 
 

Voor een speciale gelegenheid maakten wij een aardappelsalade. De basis is heel eenvoudig: 
koude aardappelen! De overige ingrediënten kun je naar wens en naar smaak toevoegen: 
 

Ingrediënten: 
Koude vastkokende aardappelen 
Enkele uitjes 
Een puntpaprika 
Augurken 
Een potje doperwten 
Mayonaise 
Twee of drie eetlepels azijn (of het vocht uit de augurkenpot) 
Peper en zout naar smaak 
 

Vers uit eigen tuin:  
Rucola      Een malva-bloem 
Blad van Oost-Indische kers   Een paar geraniumbloempjes 
Takje van de kerrieplant   Een paar toefjes zevenblad-bloem 
Een paar takjes tijm 
Een toefje citroenkruid 
Een takje rozemarijn 
Een paar blaadjes salie 
Een handje zevenblad 
 

  
De kant-en-klare salade Alle ‘wilde’ ingrediënten bij elkaar 

 

Werkwijze: 
Kook de aardappelen gaar en laat ze afkoelen. Snijd ze daarna in kleine stukjes. Doe dit ook 
met de uien, de puntpaprika’s en de augurken. Doe alles in een grote mengkom. Laat de 
doperwten uitlekken en doe ze ook in de kom. Doe hierbij enkele eetlepels mayonaise en roer 
alles goed dooreen. Voeg peper en zout naar smaak toe. Meng alle ingrediënten goed dooreen 
zodat alles mooi verdeeld is. Snijd alle verse ingrediënten ragfijn. Meng ze ook door de salade.  
Neem nu een mooie platte schaal en schep de salade erop. Strijk de salade glad met een spatel 
en schep er nog wat mayonaise overheen en strijk deze ook egaal glad over de salade. 
Neem dan enkele augurken, snijd deze in twee helften, snijd dan met een scherp mesje, vanaf 
ongeveer een halve centimeter van de top ‘plakjes’ van ongeveer een millimeter dik. Zorg er 
wel voor dat ze vast blijven aan het topje. Je kunt nu de halve augurken als een waaiertje op 
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de salade uitspreiden. Snijd nu wat snoeptomaatjes in tweeën en decoreer ze ook over de 
salade.  
 

Dien de salade op en geniet! 
 

  
Bloem van de malva Geraniumbloempjes 

  
Bloemen van zevenblad (toefjes los geknipt) Twee kweekglazen op een standaard 

  
Even gewassen in een kleine vergiet Het eindresultaat op het bord 

 

De ene dag werd de salade gepresenteerd, ‘traditioneel’ opgemaakt. We hadden nog wat 
over, dus de andere dag aten we het restant met eigen kiemen en de bloemen van 
citroengeranium, kaasjeskruid en zevenblad. 
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Blauw in de tuin... 
 

Blauw in combinatie met groen heeft wel iets, in onze 
beleving. 
De glazen flessen die dit jaar de functie van een soort 
muurtje kregen hebben ook al op bamboestokken op 
diverse hoogtes tussen de druiven mogen pronken. 
Enkele jaren hebben zij als een rechte wand gediend op 
diverse hoogtes, in de winter goed zichtbaar en in de 
zomer glurend tussen de druivenbladeren en 
druiventrossen. 
 
In het voorjaar ondersteunend qua aanblik bij de jonge 
blaadjes, het had wel iets maar op een bepaald moment 
gooi je van alles op de schop en zo hebben wij afgelopen 
voorjaar van alles flink onder handen genomen. 
  
De flessen kregen een andere bestemming; met de hals 
in de grond vormen zij nu twee muurtjes. 
Het ene muurtje kun je op de foto's zien, de ander 
hebben we elders in de tuin geplaatst. 
 
De glazen blauwe brokken, recent bij een tuincentrum 
gescoord, passen perfect bij de flessen. 
De blauwe potten, ook nog niet zo lang geleden 
gevonden, hebben we onszelf cadeau gegeven.  
Want als je er eentje voor de normale prijs kocht mocht 
je de tweede er voor een euro bijnemen. 

Tja...       Dan ben je snel verkocht, samen voor € 29,50 
twee grote geglazuurde potten waarin zelf gezaaid 
komkommerkruid staat te pronken, waar ook alweer 
blauwe bloemen in komen. 
 
Het eigenwijze heksenmutsje staat op een stokje tussen 
de laurier. 
De blauwe heksenbol pronkt iets verder weg van de 
glazen flessen maar toch zorgt het samen voor een 
eenheid. 
Een mooie blauwe fles, soms scoor je wat in kring-
loopwinkels of winkeltjes met leuke tweedehands-
spullen. 
 
Deze tuinuitspattingen wilde ik gewoon even met je 
delen, wellicht kom jijzelf op een idee met spullen die je 
heel gewoon in je kast, in de schuur of op zolder hebt en 
waar je nu niets mee doet. 
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Tuindecoraties kunnen al snel een blikvanger zijn en hoeven geen kapitalen te kosten. 

Leef je uit!       
 
Anneke 
 

  
Blauwe bloempotten en blauwe flessen Blauwe flessen en blauwe glasbrokken 
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Het ‘wilde’ genieten…  
Voorjaar – Zomer – Najaar – Winter… 

 
Dank jullie wel! 
Ja, dank jullie wel, want mede door de regelmatige vraag of de recepten die we twee jaar lang 
deelden in een boek konden verschijnen is daar nu gehoor aan gegeven. 
 
Uiteraard was dat niet ‘zomaar’ voor elkaar, eerlijk gezegd had ik het schrijven van boeken 
geparkeerd, achter mij gelaten. 
Ooit begon ik met een eerste boek: 

• Decoreren met mos, gaas en wilgentenen 
Daarna volgden er meer: 

• Betaalbaar decoreren 

• Handboek bloemschikken 

• Wat je niet verteld wordt over vaccinaties 

• Nooit geweten dat je zevenblad kan eten 

• Nooit geweten dat je viooltjes kan eten 

• Nooit geweten dat je goudsbloemen kan eten 

• Nooit geweten dat je vergeet-mij-nietjes kan eten 

• Nooit geweten dat je duizendblad kan eten 

• Help, er zit een pastinaak in mijn soep 

• Help, er groeit superfood in mijn tuin 
 
Het eerste boek kwam uit bij Uitgeverij Forte 
De twee volgende bij Cantecleer/Tirion 
Vanaf het vaccinatieboek tot en met superfood bij Uitgeverij Succesboeken. 
Overigens zijn deze nog te koop, behalve het vaccinatieboek. 
Het was mijn eigen besluit deze niet in de herdruk op te nemen omdat er inmiddels meerdere 
boeken via anderen geschreven waren en mijn focus op de ‘wilde’ groenten, kruiden en eet-
bare bloemen lag. 
Wanneer je een dergelijk boek in de herdruk laat gaan dan dien je wel de allernieuwste 
nieuwsfeiten op te nemen, wat neer kwam op een heel boek opnieuw doorlopen. 
En daar had ik geen tijd voor gezien de activiteiten die we organiseerden. 
Plus dat wanneer je weer aandacht geeft aan andere zaken je beide onderwerpen niet opti-
maal kunt neerzetten. 
De boek(jes) ‘Nooit geweten… bevatten meerdere planten per deeltje, de titel geeft aan dat 
ook die plant is opgenomen in dat bewuste boekje. 
 
Na het boek ‘Help, er groeit superfood in mijn tuin’ (wat gaat over de brandnetel, de paarden-
bloem en het zevenblad) stopte het schrijven van boeken. 
Het was klaar, het liep zoals het liep. 
Totdat ik vorig jaar in de loop van de zomer een uitnodiging kreeg via Uitgeverij Mayra Publi-
cations om boeken te schrijven. 
Voor mij zomaar ‘uit het niets’ en ze zeggen wel eens: ‘van het één kwam het ander’ waardoor 
de invulling van vier boeken ontstond. 



 
9 

Het eerste deel is een feit. 
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar. 
Het deel dat aandacht geeft aan de Zomer zijn we nu 
aan het samenstellen, maar het Najaar en de Winter ko-
men daar meteen achteraan. 
Recepten met heldere foto’s, foto’s van de planten zo-
als ze er in dat jaargetij uit zien. 
 
Dus… boek nummer 12 is in aantocht sinds mijn eerste 
stappen op het schrijverspad. 
Een uiteenlopende verzameling maar ook dat is gelopen 
zoals het is gelopen. 
Bijzonder. 
 
En ondanks dat ikzelf had aangenomen dat het allemaal 
genoeg was, afstand had genomen om meer boeken sa-
men te stellen verraste de mail mij vorige zomer, dach-
ten we na en kwamen we tot de conclusie dat we mooi 
konden beginnen met een nieuwe serie waarvan de 
eerste bijna een feit is. 
Nog een paar dagen en dan kan het eerste deel zijn weg 

vinden naar wie belangstelling heeft. 
Enne… ik ben dankbaar dat ik deze uitnodiging kreeg en er vanuit jullie regelmatig vragen 
kwamen of de recepten ook op papier konden verschijnen. 
 
Bestellen kan via internet en via boekhandels. 
Uitgever: Mayra Publications; 1e editie (30 juni 2020) 
ISBN-13: 978-9079680948 
 

Link naar Amazon: 
https://www.amazon.nl/Het-%C2%B4wilde%C2%B4genieten-Voorjaar-Anneke-
Bleeker/dp/907968094X/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C
3%91&dchild=1&keywords=Anneke+Bleeker&qid=1593214671&sr=8-2  
 

Tekst op de achterkant van het boek:  
 
Het ‘wilde’ genieten - Voorjaar 
 
Het Wilde Genieten kan beginnen met dit eerste boek waarin het voorjaar centraal staat. 
Recepten, tips en informatie; de groenten, kruiden en eetbare bloemen groeien letterlijk 
voor onze voeten. 
Dit boek bevat heel veel recepten. 
Recepten waarbij er altijd een combinatie is gemaakt van gekochte en geplukte ingrediën-
ten. 
De gekochte ingrediënten zijn altijd van biologische oorsprong. Dat is voor ons vanzelfspre-
kend. 
 
Dit boek is niet als kookboek bedoeld maar als inspiratiebron om dat wat we kunnen ‘scoren’ 
in de vrije natuur en/of onze tuin toe te voegen aan de maaltijd. 

https://www.amazon.nl/Het-%C2%B4wilde%C2%B4genieten-Voorjaar-Anneke-Bleeker/dp/907968094X/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Anneke+Bleeker&qid=1593214671&sr=8-2
https://www.amazon.nl/Het-%C2%B4wilde%C2%B4genieten-Voorjaar-Anneke-Bleeker/dp/907968094X/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Anneke+Bleeker&qid=1593214671&sr=8-2
https://www.amazon.nl/Het-%C2%B4wilde%C2%B4genieten-Voorjaar-Anneke-Bleeker/dp/907968094X/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Anneke+Bleeker&qid=1593214671&sr=8-2
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Het is bedoeld om jou als lezer zelf combinaties te laten bedenken. Je mag natuurlijk alles 
exact namaken, maar het is belangrijk dat je zelf ook op leuke ideeën komt. 
De recepten zijn ook heel eenvoudig uit te voeren; iedereen kan hiermee uit de voeten.  
Dat is juist het leuke: we hoeven geen Hogere Hotelschool te doorlopen om, met datgene 
wat Moeder Natuur ons schenkt, een fantastische maaltijd op tafel te toveren, gezellige 
hapjes te presenteren, of heerlijke watertjes met een smaakje te laten ontstaan. 
 
Daarom is dit een boek voor iedereen met een beetje interesse in dat wat we kunnen ‘sco-
ren’ wat onze voorouders heel normaal vonden. 
 
Terug naar onze roots! 
 
Anneke Bleeker  
 

 
 

Soep... soep als hoofdmaaltijd, als voorafje, als start 
van de dag... 
 
Soep… een soepje is altijd lekker en sinds begin februari eten wij heel regelmatig soep als 
ontbijt. 
Soep, of een restantje nasi, een gebakken eitje, van alles hebben we al de revue laten passe-
ren in de afgelopen maanden en volhouden is geen punt. 
 
Uitgaande van de Chinese geneeskunde is een warme start van de dag een goed begin. 
Dit wisten we al jaren en vertellen aan anderen gaat vaak gemakkelijker dan dit zelf daad-
werkelijk te ondernemen, maar begin februari ging de knop om en tot op de dag van van-
daag begint de dag 9 van de 10 keer met iets warms. 
Heel soms willen we wel eens een bakje yoghurt nemen, maar dat is nog sporadisch, zeg 
eens in de vijf weken. 
Hüttenkäse bevalt ook prima als start maar in de afgelopen maanden begonnen we dag het 
meest met een soep. 
 
Hier een voorbeeld van een groente-tomatensoep, deze kun je koken naar eigen idee, uiter-
aard kopen wij alles biologisch ook eventuele potjes tomatensaus, wat je overigens ook zelf 
kunt maken maar soms... soms is het bij ons ook 'gemak dient de mens' mits het maar ver-
antwoord is. 
 
Naast Keltisch zeezout ging er maggi (de plant die lavas heet), kerrieplant en zevenblad in 
deze soep. 

Lekker hoor!       
Wel fijn gesneden, zevenblad en lavas mag best fijn in een soep. 
Voor de kerrieplant is dat uiteraard ook van toepassing. 
 
Leef je uit. 
 
Anneke 
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Kerrieplant, lavas (maggi), zevenblad (alles vers) en uien 
 

Een knolselderij in blokjes 

  

Enkele wortelen in fijne reepjes Tomaatjes 
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Gebakken ei, een zomers schilderij... 
 
Af en toe eten we eens ‘makkelijk’, maar dat wil niet zeggen dat we geen aandacht besteden 
aan onze maaltijd! Vandaar deze reportage over ons gebakken eitje, een ei met: 
 
Snijbiet - brandnetel - zevenblad - klaproosblaadjes en goudsbloemblaadjes. 
 

  

Snijbiet Brandnetel 

  

Zevenblad Klaproosblaadjes 

 

 

Goudsbloemblaadjes Alle ingrediënten bij elkaar 
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Alle ‘groen’ fijngesneden 
 

De eitjes erbij 

  

Klop de eieren door het groen Voeg wat kruidenzout toe 

  

Svanetizout Voeg wat kruidenzout toe 

 
Snijd de snijbiet, de brandneteltoppen en het zevenblad in fijne reepjes. Doe alles in een 
ruime schaal. Tik de eitjes erbij en meng alles dooreen met een vork. Wij voegden wat 
kruidenzout (Svanetizout uit Georgië) toe, maar ander kruidenzout kan uiteraard ook. 
Svanetizout is een speciaal product uit de regio Svaneti. Het is heerlijk!   
De bloemblaadjes voegden we op het laatst toe. Laat alles langzaam garen. Zo verbrandt er 
niets! 
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Langzaam laten garen Het eindresultaat 

 

 
 
Het ei werd opgediend op biologische speltboterhammen. 
Je kunt de boterhammen besmeren met biologische roomboter, maar je kunt ook wat 
biologische kruidenkaas gebruiken. 
 
Alles bij elkaar is het een vullende maaltijd! 
 
Eet smakelijk! 
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Kiemen uit eigen keuken... 
 
Kiemen, supergezond en overal te koop. 
Toch is het leuk om zelf kiemen te kweken; binnen een paar 
dagen heb je al resultaat. 
En hoe vers wil je ze hebben? 
Bij Natuurvol Wonen in Workum kochten wij het één en ander, 
zij verkopen ook via internet als je in eigen omgeving niets kunt 
vinden. 
Volg de uitleg die in de verpakking zit, zaad volop te koop en 
het geeft een heel goed gevoel als je op deze wijze je maaltijd 
verrijkt met kiemen die uiteraard veel verser zijn dan de ge-
kochte bakjes in een natuurwinkel. 
Je kunt ook redelijk plannen wanneer je de oogst wilt gebrui-
ken, stel dat je voor een groter gezelschap wilt koken dan kun 
je daar van te voren op anticiperen. 
Maar kiemen tussendoor op een hapje, een broodje of op een  
gekookt eitje is ook niet te versmaden. 
 
Anneke  
 

  
Tuinkers Kiemenmix 

  
Kweeksetje met zaden Twee kweekglazen op een standaard 

https://www.natuurvol.nl/wonen/
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Biologische kiemzaden 

  
Twee manieren van kweken Bewaren van de zaden 

  
Tuinkers met wordteltjes Kiemenmix 

 
Het is zo eenvoudig!!!  
Volg gewoon de beschrijving en je hebt elke vier tot vijf dagen verse kiemen! We hebben 
ook ‘geëxperimenteerd’ met taugé en deze deed het prima in een nasimaaltijd!  
Tuinkers op een broodje met een gekookt ei is ook zo lekker. 
 
Er valt zo veel te experimenteren met kiemen!!! Leef je uit, zeggen wij…  
Berengezond en heel erg lekker. 
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Sfeertje in onze buitenkeuken... 
 

Buitenkeuken, dat klinkt wel 'groots'...       
Als het beestje maar een naam heeft, het is een ideale plek onder de overkapping aan onze 
schuur waarin we van alles kunnen ondernemen. 
 
Vorige maand lieten we al het één en ander zien en in de afgelopen weken is er zo links en 
rechts wel weer wat verschoven en ook bij gekomen. 
Vier kleine plankjes, eigenlijk 'afval' stukjes van een aantal planken die we bij een doe-het-zelf 
zaak op maat hadden laten zagen. 
Of we deze stukjes ook mee wilden nemen? 
Jazeker want we keken meteen naar vier steuntjes om deze kleine plankjes in de buitenkeuken 
aan de muur te bevestigen. 
Speels, handig en meteen een voorbeeld dat je met kleine dingen leuke resultaten kunt berei-
ken die ook nog eens weinig kosten. 
Het was 'afval' wat over bleef na het op maat zagen van de planken en deze steuntjes kostten 
niet veel in aanschaf, een paar schroefjes uit de schuur gepakt en voor we het wisten hingen 
de plankjes. 
 
De oude kast uit de kringloop bevalt prima met het nieuwe blad dat we er zelf op geschroefd 
hebben. 
Een heerlijk werkblad. 
 

Via de foto's laten we jullie even meegluren en mocht je wat na willen doen... Ga je gang!       
 
Anneke 
 

   
Druivenbladeren drogen… …en ook munt… Keukengerei… 
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Keukengerei voor de wok en de barbecue 
 

Deksels voor potjes t.b.v. inmaak en drogen 

   
Onze ‘kamado’-hoek Een driepits oliestel Een natuurlijke weervoorspeller 

 

  
Herinneringen aan de ‘goeie ouwe tijd’ Plankjes van ‘afvalhout’ 
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De kleine voorraad verse groenten en fruit Veel herinneringen… 

   
Gezellig hoekje… Nog een hoekje… Onze kamado (keramische barbecue) 

  
Ook planten ontbreken niet Dit zegt veel… (over ons?) 
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Boekentip: 'Hete kolen'... 
 
Verderop in deze nieuwsbrief zie je op verschillende foto's een kamado. 
Het is heel leuk om met een kamado te kokkerellen maar het is wel zaak dat je deze goed 
gebruikt. 
En ook al is het gemakkelijk, voordat je begint is het wel aan te bevelen, je in te lezen in hoe 
je de kamado optimaal kunt gebruiken en moet bedienen. 
 

Het boek 'Hete kolen' is een perfect boek om aan 
te schaffen als je overweegt een kamado te wil-
len kopen. 
Het eerste gedeelte bevat theorie zodat je goed 
beslagen ten ijs komt en verderop in het boek tref 
je pas recepten aan. 
Wij vinden het een must iedereen dit boek aan te 
raden als je wilt gaan werken met een kamado. 
Het vergemakkelijkt de start, je beheerst sneller 
het regelen van de temperatuur en je weet waar 
je op dient te letten. 
 
Het ultieme kamado-handboek! 
Steeds meer mensen koken met de kamado, een 
van oorsprong Japanse kleioven. 
En terecht! Het is een ultiem buitenkooktoestel 
waarmee vrijwel alle kooktechnieken mogelijk 
zijn.  
Hoe benut je nu alle mogelijkheden van de ka-
mado zo optimaal mogelijk?  
Dit boek ontrafelt alle geheimen met bruikbare 
informatie en maakbare recepten. 
 
In Hete Kolen Compleet beschrijven Jeroen Haze-
broek en Leonard Elenbaas de nieuwste tech-
nieken en behandelen ze de laatste accessoires 
van meer dan 10 kamado-merken.  

Naast deze schat aan informatie, bevat het kookboek bijna 100 verrassende recepten voor 
vlees, vis, groenten, pizza en zelfs desserts!  
De prachtige foto's en tekeningen geven bijzonder goed inzicht in de werking van de kamado.  
 
Hete Kolen Compleet is het handboek voor iedere kamado-gebruiker! 
 
https://www.rookovens-online.nl/a-52501331/boeken/hete-kolen-compleet/#description  

 

 

 

https://www.rookovens-online.nl/a-52501331/boeken/hete-kolen-compleet/#description
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Volg de natuur... 
 

Als de denappel zich sluit zit er vocht in de lucht, bestaat er kans op regen. 
Staat de denappel mooi open is het droog en zal het mooie weer nog even aanhouden. 
Hoe leuk is het om zo een paar denappels op te hangen? 
Wij hingen er een paar op net binnen de rand van onze buitenkeuken. 
Een oogje in de bovenkant gedraaid zorgt ervoor dat de denappel aan een touwtje kan han-
gen. Ook leuk om met de Kerst in huis op te hangen, in de boom, of gewoon als winterdeco-
ratie. Kinderen zullen hier ook met interesse naar kijken. 
En in plaats van een touwtje kun je leuke lintjes, raffia of ijzerdraad gebruiken. 
Bedenk het en creëer het. 
 

Anneke 
 

   
Denappel reageert op vocht Bij droog weer staan de schubben open, bij nat weer sluiten zij 
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იმერული ხაჭაპური ჰოლანდიური 

სამზარეულოდან 
(Imeretian khachapuri uit een Nederlandse keuken – Frank Bleeker) 
 

Kerstmis 2018 kreeg ik een Georgisch kookboek 
met daarin 90 recepten uit de typisch 
Georgische keuken, verzameld uit diverse stre-
ken in Georgië. Wij houden ontzettend van de 
Georgische keuken met zijn heerlijke gerechten. 
Hoog tijd om de boeken ter hand te nemen en 
het eerste recept uit te proberen. 
 

 

Imereti (იმერეთის მხარე) is een regio in 

het westen van Georgië en telt ongeveer 
530.000 inwoners.  
Door de regio stroomt de belangrijke 
Rionirivier.  
Imereti is bekend vanwege de daar gepro-
duceerde kazen. Ze zijn heerlijk en smelten 
snel, zodat ze kunnen worden gebruikt in 
een soort kaasbrood. Je mag ze daar geen 
pizza noemen, maar ze lijken er wel op.  
 
De bekendste khachapuri is wel de Adjaruli khachapuri, een broodschuitje, gevuld met kaas 
en afgetopt met een half gestold ei. Overigens: puri is het Georgische woord voor brood. 
 
Wij hebben nu een variant gemaakt van de khachapuri uit Imereti. Het originele recept gaat 
direct uit van drie broden, maar wij hebben het eerst maar eens uitgeprobeerd met één. 
 
De ingrediënten:  
Voor het deeg: 
350 gram bloem 
4 à 5 gram droge gist 
5 gram kokosbloemsuiker 
4  gram  zout 
130  ml. water 
20 gram boter 
20 ml. olie (wij gebruikten kokosolie) 
2  eieren 
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Voor de vulling: 
500 gram Imeretikaas. Kun je daar niet aankomen, dan kun je andere kazen gebruiken. 
  Aanbevolen worden ook wel: Belegen Goudse, Juttertje, Emmentaler, Gruyère, 
  kortom: een lekkere pittige, goed smeltende kaas. 
  Wij gebruikten ongeveer 300 gram Juttertje en 200 gram belegen kaas. 
Ik had ook in het kookboek gelezen over kidneyboontjes; achteraf bleek dat dit een variant uit 
een andere regio was, maar wij hebben ook een potje kidneyboontjes verwerkt in de vulling. 
Was wel erg lekker trouwens! ☺ 
 
Voor een mooie korst: 
25 ml. volle biologische melk 
1  eierdooier 
 

  
De ingrediënten Het kneden van het deeg 

 

Werkwijze: 
Doe de bloem in een (roestvrijstalen) schaal. Maak een kuiltje in het midden. 
Los de gist, het zout en de suiker op in warm water. Smelt de boter en giet die ook in het 
kuiltje. Meng nu vanaf de zijkanten de bloem bij het vocht en kneed alles tot een homogene 
bal. Als het deeg te droog is, voeg je nog wat water toe. Voeg uiteindelijk de kokosolie erbij 
en kneed nog even flink door. 
Dek de kom dan af met een schone theedoek en laat het deeg ondeveer een kwartier rijzen. 
Kneed dan het deeg nogmaals flink door en laat het nogmaals een kwartier rijzen. 
 

  
De kokosolie gaat over het deeg Kneed de olie door het deeg 
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Laat het deeg een kwartier rijzen Rasp de kaas en voeg de kidneybonen toe 

 

Bereid intussen de vulling voor. 
Rasp de beide kaassoorten met een grove rasp. Voeg drie geklopte eieren toe aan het 
kaasmengsel. Doe er naar smaak een beetje zout bij. Kneed het mengsel tot het een mooie 
massa is geworden. 
 

Na een kwartier kneed je het brooddeeg stevig dooreen en je zet het nogmaals een kwartier 
apart, zodat het weer kan rijzen. Doe dit na een kwartier nog een keer. 
 

Vet intussen een quichevorm in met roomboter en bestrooi de boter met wat meel. 
 

  
De pot met meel Het invetten van de quichevorm 

  
De quichevorm, bestrooid met meel Het gerezen deeg: mooi luchtig 



 
25 

Leg het deeg nu op een met meel bestrooide grote broodplank of een groot bakblik (lade) uit 
de oven. Kneed het deeg nu uit elkaar tot het een grote ronde lap wordt. Denk erom dat er 
geen gaten in het deeg ontstaan. Spreid de kaasvulling in het midden van het deeg uit, maar 
houd de zijkanten vrij. Vouw de zijkanten van het deeg nu naar het midden over de kaasvulling 
heen. Leg het brood dan in de quichevorm. 
 

  
Spreid het deeg uit tot een grote ronde lap Doe het kaasmensel op het deeg 

  
Vouw de randen van het deeg naar het midden Zorg ervoor dat het deeg alles overlapt. 

  
Doe het brood nu in de quichevorm Verdeel het ei-/melkmengsel over het brood 

 
Meng de melk met de eierdooier en verdeel dit over de bovenkant van het brood. 
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Bak dan het brood. Wij deden dit in de kamado (keramische barbecue). Je kunt het uiteraard 
ook in de oven bakken. Volgens het recept moet dit op een temperatuur van 250 graden in de 
oven, maar ons idee is, dat dit iets te warm is! Dit geldt zeker voor de kamado! 
Begin met 225/230 graden en kijk onderweg gewoon of dit lukt. Je kunt altijd nog een beetje 
warmte bijgeven. 
 

  
Het brood gaat de kamado in Hij gaat mooi! 

  
Het brood bakt de pan uit Een uurtje later… 

  
En dit is het resultaat… Lekker met een salade erbij 

 
De khachapuri met uitsluitend bonenvulling heet Lobiani. Die gaan we ook nog eens maken. 
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Het inbranden  
van een plaatstalen of gietijzeren pan of wok 

 
Het is reuze gemakkelijk om een koekenpan of wok te kopen met een antiaanbaklaag. Vaak 
bepaalt de prijs van de pan de kwaliteit van de antiaanbaklaag. Je moet ook in dit geval heel 
goed opletten op de samenstelling van zo’n laag.  
Wij gebruiken pannen en een wok van plaatstaal, een prima alternatief. Deze pannen moeten 
wel eerst ‘behandeld’ worden, voordat je ze kunt gebruiken. Ze moeten ‘ingebrand’ worden. 
Dat inbranden is een beetje een kunst op zich. Je moet er even de tijd voor nemen, maar het 
resultaat is een ‘natuurlijke’ antiaanbaklaag. 
 
Het gaat als volgt: 
➢ Stap 1: 

Verwijder de beschermende laag die er vanuit de fabrikant op is aangebracht. Omdat de 
pannen vaak langere tijd ‘onderweg’ zijn, de tijd tussen fabricage en aankoop door de 
klant, mogen deze niet gaan roesten. Daarom wordt er vanuit de fabriek een beschermend 
laagje op de pan aangebracht. Dit moet eerst met water en een schuursponsje met afwas-
middel worden verwijderd.  

➢ Stap 2: 
Brand de pan/wok in met de juiste olie! Wij hebben goede ervaringen met kokosolie/ko-
kosvet. Deze kan tegen zeer hoge temperaturen en dat is ook net de bedoeling. De 
pan/wok moet met een stuk keukenpapier worden ingevet. Doe dit niet te dik!  
Verhit de pan dan zo hoog mogelijk. De olie gaat nu roken. Dat roken is nodig, want alleen 
dan weet je dat de olie de juiste temperatuur bereikt. De pan begint te verkleuren. 
Ons advies: doe dit buiten! Je wilt deze dampen beslist niet binnen in je keuken hebben! 

➢ Stap 3: 
Laat de pan afkoelen tot een hanteerbare temperatuur. Breng weer een dun laagje kokos-
vet op en herhaal het proces. Doe dit ongeveer 6 tot 10 keer. De laag is goed als deze mooi 
egaal donkerbruin tot zwart is. Hij is nu gebruiksklaar. 

➢ Stap 4: 
Je zult misschien merken dat de pan toch nog iets aanbakt. Dat is niet erg, de antiaanbak-
laag moet dan nog wat settelen. Hoe vaker je de pan gebruikt en deze goed na behandelt, 
hoe beter het uiteindelijk gaat. 
Lukt het een keer niet, geen man overboord! Je kunt de laag weer verwijderen met een 
schuursponsje en wat afwasmiddel. Begin gewoon weer opnieuw. 

 
Als alles klaar is en de pan is in gebruik, maak hem dan na afloop schoon met heet water en 
een zacht sponsje. Geen afwasmiddel gebruiken; dan verwijder je de laag weer. 
Bak of kook nooit op een hoog vuur! Laat de pan langzaam opwarmen op een middelmatig 
warm vuur. Als je een biefstukje wilt bakken, verhit je de pan iets hoger met wat olie erin. Je 
laat de biefstuk kort aan beide kanten dichtschroeien. Dan matig je de temperatuur en je laat 
de biefstuk tot de gewenste kleur garen (rare, medium rare, medium, of well done). 
 
Succes! 
 
Frank 
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Coleslaw… 
 
Coleslaw is een gemengde salade van kool, knolselderij en wortels. 
Over het algemeen gebruikt men witte kool maar wij namen spitskool. 
De positieve eigenschap van spitskool is dat zij zachter is dan witte kool en zowel voor deze 
salade als voor zuurkool bevalt ons dat beter dan witte kool die stug kan zijn waardoor het 
kneden langer duurt. 
Maar het is dus geen must om spitskool te nemen, witte kool kan ook perfect gebruikt worden. 
Op 500 gram spits- of witte kool neem je 250 gram knolselderij en 250 gram wortels. 
Op deze hoeveelheid heb je een volle eetlepel zout nodig. 
Onze voorkeur gaat uit naar Keltisch zeezout. 
We nemen nooit het fijne geraffineerde zout en uiteraard zijn alle ingrediënten biologisch. 
Deze genoemde hoeveelheden kun je zelf aanpassen, neem je een kilo kool dan verdubbel je 
de andere twee groenten ook en zo ook het zout. 
Neem je minder dan pas je het ook weer aan en het gaat uiteraard om plus/minus. 
De onderlinge verhouding, daar gaat het om maar scheelt het ene ten opzichte van het ander 
een beetje dan geeft dat uiteraard niet. 
 

  
De ingrediënten: wortels, spitskool en knolselderij Wortels (zeer fijn gesneden) 

  
Spitskool (zeer fijn gesneden) De drie ingrediënten worden goed dooreengekneed 
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Coleslaw is een perfecte salade en kan na een paar dagen fermenteren al gegeten worden 
maar laat je de weckpot even langer staan dan ontstaat er een intensere smaak.  
Rauw, warm, als rauwkost, in soepen, in welk gerecht dan ook, dit soort samengestelde salade 
is al snel te presenteren en je schotelt iets gezonds voor.  
Gefermenteerde groenten zijn heel gezond en met coleslaw in je voorraadkast of koelkast 
wanneer een pot aangebroken is, kun je al snel een keer een gemakkelijke dag inlassen en 
toch een goed gevoel hebben bij de maaltijd. 
 
Werkwijze: 
De spits- of witte kool net als bij het maken van zuurkool in hele fijne reepjes snijden. 
Bewaar enkele mooie stukken van de buitenste bladeren, leg deze stukjes in water om te 
voorkomen dat zij uitdrogen.  
Deze ‘lapjes’ zijn nodig om de coleslaw goed in de pot onder het vocht te houden tijdens het 
fermenteren.  
Schil de knolselderij en wortels en rasp beiden grof met een rasp. 
Meng alles goed door elkaar in een schaal en voeg het zout toe. 
Wat het zout betreft, liever een paar korrels te veel dan te weinig. 
 
De hele inhoud van de schaal moet stevig door elkaar gekneed worden, net als je dat bij zuur-
kool maken doet. 
 

  
Alles goed dooreen gemengd (er ontstaat veel vocht) In glazen (weck)opotten – aftoppen met vocht 

 

 
Wanneer je spitskool gebruikt zul je bemerken dat je 
sneller vocht ziet ontstaan, het proces tot het aanzet-
ten van fermenteren zie je direct ontstaan. 
 
Schone weckpotten zijn van belang, uitgekookt en de 
ring moet goed sluiten. 
Vul de pot(ten) en druk de coleslaw goed aan. 
 
Dek het geheel af met stukjes koolblad en doe daar een 
klein glaasje, een mini schaaltje of iets anders op wat 
de inhoud van de pot goed naar beneden duwt en alles 
onder het vocht houdt. Spitskool (zeer fijn gesneden) 



 
30 

Gebruik bij voorkeur glas, porselein of aardewerk, in elk geval geen ijzer of ander materiaal 
wat snel kan oxideren door het zout. Plastic vermijden wij ook. 
Zet de pot(ten) in een emmer of iets anders wat er niet zo toe doet. 
Door het fermenteren kan er vocht tussen de deksel en de pot ontsnappen en gezien het feit 
dat er ook zout in zit is het geen aanrader deze potten vol trots op een aanrecht te plaatsen, 
al helemaal niet op hout. 
En door het ontsnappen van het vocht spettert dat ook engszins, we waarschuwen maar even. 
Wij hebben twee oude zinken weckketels. Ideaal om dergelijke potten in te plaatsen. 
De deksel ligt er bij eentje op, daar zit een gat in het midden van de deksel. 
Bij de ander hebben we een stokje tussen te rand om de ketel niet luchtdicht af te sluiten. 
Beide ketels staan in onze buitenkeuken, in de schaduw maar door de temperatuur in deze 
tijd kan het fermentatieproces goed doorgaan. 
De potten met citroenen op zout, zuurkool, paprika’s, pepers en druivenbladeren staan alle-
maal gezellig bij elkaar. 
Af en toe spoelen we de potten even af, spoelen we de ketels uit en zo blijft het fris om te zien 
want overtollig vocht wat ontsnapt is kan gaan schimmelen op de bodem van de ketel en dat 
is niet fijn om te zien natuurlijk. 
Wanneer je de potten in de koelkast plaatst stopt het fermentatieproces. 
De opengemaakte pot met coleslaw ging meteen in de koelkast. 
We maakten de coleslaw op 1 juni en op 24 juni namen we ons eerste portie. 
De bloemen van Oost-Indische kers en de bloemblaadjes van een goudsbloem maakten er een 
feestje van op ons bord. 
Broodje erbij met zelfgemaakte satésaus en klaar waren we. 
Een makkelijke avond! Moet ook eens kunnen en met gefermenteerde groenten is dat hele-
maal geen probleem want ze zijn supergezond! 
 
Anneke 

 
 

Een heerlijk ontbijtje... 
 
Hüttenkäse of cottage cheese is op zijn tijd heerlijk als ontbijt. 
 
Gepresenteerd met peper uit de molen is helemaal niet verkeerd maar 'opgeleukt' met groen-
voer uit eigen tuin heeft toch wel iets. 
 
Peterselie, enkele blaadjes en bloemen van de hondsdraf, jong blad en een bloem van zeven-
blad vervolmaakte op een zonnige ochtend mijn ontbijt. 
 
Anneke 

 

Zie de foto’s op de volgende pagina: 

 

 



 
31 

  
Peterselie Blaadjes en bloemen van de hondsdraf 

  
Jong blad en bloem van zevenblad Alle ingrediënten bij elkaar 
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Druivenbladeren, geweldig om te gebruiken... 
 
Wie druiven in de eigen tuin heeft weet dat ze, als deze het naar hun zin hebben, veel blad 
kunnen geven. 
Te veel bladeren kan het zonlicht ontnemen aan de druiventrosjes in wording. 
Er kunnen in korte tijd enorme scheuten ontstaan en dan is het raadzaam op geregelde mo-
menten in te grijpen. 
Wanneer je mooie gave bladeren verwijderd is het zonde deze zomaar weg te gooien, ook al 
gooi je ze op je eigen compostbak. 
Druivenblad kan gedroogd worden en bijvoorbeeld in theemengsels verwerkt worden maar je 
kunt de bladeren ook als 'verpakking' voor gerechtjes gebruiken. Dat noemen wij  dolma. 
 
De druivenbladeren worden dan gevuld met bijvoorbeeld rijst en enkele andere ingrediënten.  
De druivenbladeren kunnen na het plukken direct gebruikt worden. 
Kook ze wel even vijf minuten in water met een flinke schep zout. 
Wanneer je de bladeren wel wilt oogsten maar niet direct wilt serveren kun je deze inmaken. 
Ook dat is een simpel karweitje met snel resultaat. 
De bladeren, zonder steeltjes, in een kom water leggen met een liter water en een royale 
eetlepel zout. Zout is voor ons altijd Keltisch zeezout voor dergelijke culinaire bezigheden. 
De bladeren een uur laten staan. Daarna rol je de bladeren in kleine stapeltjes op en zet je ze 
rechtop in een brandschone weckpot. Het zoute water giet je als laatste in de pot met bla-
deren. 
Voor een normale weckpot is een liter genoeg, neem je een grotere pot dan pas je het water 
met in verhouding het zout uiteraard aan. De bladeren moeten goed onder water staan. 
Voor het deksel erop en dicht gaat kan het goed zijn even een mini schoteltje, een mini kom-
metje of iets anders wat je in huis hebt op de bladeren te leggen als verzwaring zodat zij goed 
onder water blijven. Het maakt niet uit wat je gebruikt als het maar niet van ijzer of aluminium 
is. Denk aan glad, porselein of aardewerk. Plastic raden we ook niet aan. 
Zet de pot met bladeren een dag of drie, vier op een warme plek. Niet in de volle zon, maar 
denk aan kamertemperatuur. 
Daarna kan de pot in de koelkast, het fermenteren stopt door de koeling maar het blad blijft 
behoorlijk lang houdbaar. 
Wanneer je de bladeren wilt gebruiken altijd afspoelen met water zonder zout. 
 
Anneke 

 
 

Dolma's 
 
Ingrediënten: 
Een flink aantal gepekelde druivenbladeren 
3 à 4 uien 
6 à 7 tomaten 
1 flinke rode paprika 
Een pakje rundergehakt (bio) 
Peper en zout naar smaak 
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Beetje kurkuma 
Gekookte witte rijst 
 
Uit eigen tuin: 
Peterselie  
Een takje van de kerrieplant 
Blad van de Oost-Indische kers 
Jonge blaadjes zevenblad 
 

  
Druivenbladeren (pekelwater afgegoten) Afspoelen (pekel verwijderen) 

  
Gekochte ingrediënten Gekookte witte rijst 

  
Peterselie Takje van de kerrieplant 
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Blaadjes van de Oost-Indische kers Zevenblad 

  
Alle ingrediënten bij elkaar Rullen van de gehakt en de groenten 

  
Niet al te gaar! Rijst wordt toegevoegd 

 
Werkwijze: 
Leg de druivenbladeren eerst even in lauw water om de pekel te verwijderen. Pel de uien en 
snipper ze fijn. Was de tomaten, dompel ze even in heet water en trek de velletjes eraf. Snijd 
de tomaten fijn. Doe twee eetlepels kokosvet in de koekenpan. Rul het gehakt, samen met 
de rijst, ui, tomaten, peterselie en gedroogde kruiden, en wat zout en peper naar smaak. 
 
Leg een aantal grote druivenbladeren op de bodem van een ruime pan.  
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Leg een druivenblad op een werkblad en schep ongeveer een eetlepel van de groenten-
/rijst-/gehaktmassa ongeveer in het midden op het blad. 
Rol het blad vanuit het punt waar het steeltje gezeten heeft een stukje dicht. Vouw de 
zijkanten van het blad naar het midden, over het begin van het rolletje. Rol dan het blad 
verder dicht. Leg de dolma’s nu op de druivenbladeren in de pan.  
Giet hier nu voldoende water overheen zodat alle dolma’s onder staan en voeg wat zout toe. 
Doe wat boter in de pan en dek de rolletjes af met een bord. Kook ze ongeveer 20 à 30 
minuten. 
 

  
Druivenbladeren op de bodem van de pan Druivenblad plat op het werkblad 

  
Schepje vulling op het blad Dichtvouwen  

  
Zo vouw/rol je ze allemaal Op de bodem van een ruime pan, onder een glazen schotel 
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Een heerlijk bijgerecht bij een maaltijdsalade… 

 

Water met een smaakje 
 
Heerlijk fris op zomerse dagen. 
Lekker koud water in een (kraantjes)kan, aangevuld 
met: 
 
Citroen – rode venkel – groene venkel – munt – ci-
troenmelisse – rozemarijn 
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Salade 'Rondje zon(nig)'... 
 

Zonnige kleurtjes op je bord. 
Daar worden we blij van. 
Een salade geoogst uit eigen tuin, aangevuld met de bloemen van viooltjes, Oost-Indische 
kers en de bloemblaadjes van de goudsbloem en een klaproos. 
Dit ziet toch veel gezelliger dan alleen de salade zonder de bloemen? 
 

Anneke 
 

  
Een zonnige salade De basis: gewone, lekkere, malse sla uit eigen tuin 

  
Blaadjes van de klaproos Viooltjes 

  
Goudsbloemen Viooltjes 
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Bloemen van Oost-Indische kers Het resultaat! Met een mooi houten slacouvert 

  
Kleurige close-up Lekker… met gebakken aardappeltjes 

 

Salade met spinazie... 
 
Spinazie, zelf gezaaid, was de basis van deze salade. 
Een potje linzen combineert geweldig in salades. De linzen doen we in een klein vergietje, 
spoelen ze even af en laten ze vervolgens goed uitlekken. 
Een fijn gesneden uitje, een aantal bladeren van de Oost-Indische kers fijn gesneden plus een 
paar tomaten in kleine stukjes gingen samen met de linzen door de spinazie. 
Een stukje saladekaas geeft er net even een extra bite aan. 
 
Als eetbare versiering scoorden we valeriaan, geranium en rozen uit eigen tuin. 
Enkele bloemblaadjes en een paar toefjes valeriaan gaven een zomerse aanblik. 
 
Elke salade maken we af met een zelfgemaakte dressing, soms door de salade geschept, een 
andere keer apart geserveerd. 
Wanneer je een dressing door de salade mengt dan is het een aanrader de bloemen als laatste 
toe te voegen om ze geen verlepte uitstraling te geven. 
 
Anneke 
 
Foto’s: zie volgende bladzijde 
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Salade met spinazie Zelf gekweekte spinazie 

  
Geurende roos Blad van de Oost-Indische kers 

 

 
Geraniumbloemen Valeriaan 
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Alle ingrediënten Alle ‘wilde’ ingrediënten 

 

 
 

Salade met enorme vitamine boost... 
 
Hoe gezond willen we het hebben? 
Een zakje gekochte salade bij de natuurwinkel, oké dat was niet net geplukt voor de maaltijd, 
maar in elk geval zag het mooi en was het biologisch. 
Dat was de basis maar dan de aanvullingen. 
Verse kiemen uit eigen keuken, 'vers van de pers' om het zo maar eens even te benoemen.  
Snijbiet van eigen teelt, mooie jonge blaadjes gingen bij de basis en zo ook een paar groene 
blaadjes van de goudsbloem. 
We scoorden een paar aardbeien uit eigen potten en de bloemblaadjes van dahlia, gouds-
bloem en geranium maakten er een gezellig feestje van. 
Dit alles aangevuld met een dressing en het genieten kon beginnen. 
Dergelijke salades schenken ons aardig wat goede stoffen, denk o.a. aan de kiemen, je kunt 
volstaan met iets lichts naast deze salade. 
 
Anneke 
 

  
Kiemen Zo zie je ook de worteltjes – alles is eetbaar 
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Kiemen 
 

Kiemenmix 

  
Gemengde salade 
 

Snijbiet van eigen teelt 

  
Goudsbloemen 
 

Dahlia 

 
Van de goudsbloem werden ook enkele jonge blaadjes in de salade gedaan. Zowel bloemen 
als blaadjes zijn eetbaar. 
De bloemblaadjes, ook die van de dahlia en de geranium, worden los geplukt en over de 
salade gestrooid. 
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Geranium 
 

De bloemen bij elkaar 

  
Salade, met kiemen, enkele aardbeien en frambozen, en 
de bloemblaadjes eroverheen gestrooid 
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Rozencake gebakken in de kamado… 
 
Het is spelen met de temperatuur en als je de slag eenmaal te pakken hebt gaan steeds meer 
gerechten lukken. 
De eerste keer, een paar weken geleden, verliep het bakproces iets te snel bij de cake maar 
ditmaal konden we het geleerde in praktijk brengen. 
Als een cake snel bakt dan kan de bodem te donker worden. Deze sneden we weg en de rest 
was nog prima maar dan verdient een cake natuurlijk niet de schoonheidsprijs. 
Als er aangegeven wordt dat je bij 170 graden een cake kunt bakken in een hete luchtoven 
dan kun je met 150 graden volstaan in de kamado. 
Als de temperatuur dan toch nog iets oploopt is dat niet erg mits dat niet te veel is. 
Bakken in de kamado is leuk. 
Rozencake, je maakt een cakebeslag en voegt rozenblaadjes toe van heerlijk geurende rozen. 
Biologische rozen recent gekocht of van rozen die al jaren in je tuin staan maar pas op voor 
rozen in reguliere tuincentrums want we willen geen gif in onze voeding. 
Altijd alert zijn als je eetbare bloemen verwerkt. 
 
Anneke 
 

  
Geurende rozen 

 

  
Cakebeslag en geurende rozen 
 

Twee soorten rozenblaadjes 
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Een flinke hand rozenblaadjes in het cakebeslag Goed dooreen mengen 

  
Cakevorm invetten met bio roomboter Giet het beslag in de vorm 

  
Leg rozenblaadjes op het cakebeslag Zet de cakevorm op het rooster in de kamado 

 
Zoals we al eerder schreven: wij gebruikten voor het bakken van deze cake onze kamado.  
Dit is een keramische barbecue waarvan je de temperatuur zeer nauwkeurig kunt regelen.  
Een kamado heeft een keramische deksel, waardoor er een soort oven ontstaat. 
 
In het recept stond een oventemperatuur vermeld van 170 graden. Wij brachten de kamado 
naar 150 graden.  
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Hij liep later op naar 170, maar door te temperen konden we de temperatuur netjes regelen 
en kwam de cake er met een prachtige bodem en door en door gaar uit! 
We gebruikten wel het hitteschild tussen de gloeiende houtskool en de cakevorm. 
 

  
Klaar is de cake! Prima gelukt en erg lekker 

 
 

 
 
 

Zomaar een roosje... 
 

Soms gebeurt dat, je bent aan het tuinen en er sneuvelt weleens 
iets. 
Je knipt per ongeluk een steeltje af met nog mooie bloemen, of je 
breekt een steeltje; waar gewerkt wordt vallen spaanders. 
 
Een enkel bloempje in een klein vaasje of flesje staat ook heel ge-
zellig in de tuin op een tafeltje, op een boomstamschijf.  
Zo samen met een terracotta pot met planten staat het roosje be-
schut en is het evengoed een blikvanger ondanks dat hij niet meer 
aan de struik zit. 
 
Eigenlijk viel dit roosje nog meer op door zijn aparte plaatsje. 
 
Zomaar een roosje, zomaar een tip. 
 
Anneke 
 
 

 

 
 

  



 
46 

Zomers water... 
 
Water 'met een smaakje' oogst altijd succes en met een bloe-
metje erbij streelt een kan zoals hier gepresenteerd ook nog 
het oog. 
Een vrolijk tafereel in de zomer als je gezellig met elkaar bui-
ten zit. 
Natuurlijk smaakt dergelijke water binnen ook lekker maar 
buiten tussen de bloemen met mooi weer geeft net even een 
andere sfeer. 
Een citroen (biologisch, afgewassen en met schil en al in schijf-
jes gesneden) geeft een frisse smaak aan het water. 
Tijm, komkommerkruid en kamille erbij, koud water als laatste 
over alle ingrediënten gieten en het geheel even een half uur-
tje laten staan om de smaken goed tot zijn recht te laten ko-
men. 
Je kunt kiezen voor 'gewoon' water of met bubbels. 
De kan kun je in de uren daarna nogmaals éen of meerdere 
keren aanvullen. 
Na een aantal uren kan de inhoud op de compostbak. 
Het is niet aan te bevelen fruit, bloemen en kruiden te bewa-
ren voor de volgende dag. 

Denk niet te zuinig dat het zonde is dit alles te vervangen want alles heeft smaak afgegeven 
aan het water en frisse verse ingrediënten verdienen de voorkeur. 
Gewoon elke dag starten met wat anders als je dagelijks wilt genieten van water 'met een 
smaakje'. 
 
Anneke 
 

   
De ingrediënten In een kraantjeskan Aangevuld met water 

   
Tijm Bloemen van komkommerkruid Kamillebloemen 
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Salade fris en bloemig...  
 
Een gekochte komkommer samen met sla van eigen oogst versierd met bloemen schenkt je 
een mooie aanblik op je bord. 
De komkommer in hele dunne plakjes gesneden (kan met een kaasschaaf of ander keuken 
hulpstuk). 
Een dressing gemaakt en op de bodem van de schaal gegoten. Daar de blaadjes sla met kom-
kommer door elkaar gemengd opgelegd. 
De bloemblaadjes van het kaasjeskruid en de roosjes verdeeld en de kamille bloempjes intact 
gelaten. 
Een salade die snel klaar is en je toelacht op tafel. 
 
Anneke 
 

   
Kaasjeskruid Kamille  Roosjes 

  
Alle ingrediënten bij elkaar Een mooie salade 
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Stamppot, ook lekker in de zomer... 
 

Hoe feestelijk is het als je raapsteeltjes kunt oogsten die jezelf hebt gezaaid? 

Nou dat is bijzonder feestelijk!       
En ik heb het echt ontdekt voor onszelf, gewoon een paar schalen gebruiken, biologische 
grond en zaden en geniet ervan. Een paar schalen met tussenpozen gevuld zodat je niet elke 
week raapsteeltjes eet maar wel naar believen kunt oogsten. 
Als de oogst goed gevuld is dan is een stamppot zo gemaakt maar aangevuld met jong zeven-
blad en enkele augurken in blokjes gesneden gaf ook een heerlijk resultaat. Er gaat bij ons 
altijd een scheut azijn door een stamppot met raapsteeltjes dus die augurken pasten perfect. 
Zelf gezaaide raapsteeltjes met supergezond zevenblad geven samen een superboost! 
Je maakt de stamppot zoals je gewend bent maar dan met wat extra toevoegingen. 
En... mosterd kan ook uitstekend door deze stamppot verwerkt worden. 
Presenteer erbij wat je wilt, wij verheugen ons alweer op de volgende oogst van de raapsteel-
tjes. 
 

Anneke  
 

  
Heerlijke zomerstamppot De ingrediënten 

   
Raapsteeltjes Aardappelen en zevenblad Fijngesneden groen 

   
Augurken in kleine blokjes Bij de groenten Dooreenmengen  
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Vuurkruiden... 
Uit eigen tuin        

 
Wanneer je kruiden snoeit in de tuin, gooi ze niet weg maar 
droog ze en gebruik ze, als je in de gelegenheid bent buiten 
te kokkerellen op vuurtjes met houtskool. 
 
Takjes van rozemarijn, salie, kerrieplant, tijm, lavendel, bo-
nenkruid, munt, etc., want er zijn meer soorten die stevig 
zijn en gemakkelijk te drogen. 
Laatst heb ik onze kruidenvoorraad nagekeken en wat we 
twee jaar geleden hadden gedroogd heb ik ook omgedoopt 
tot vuurkruiden. 
 
Er staat alweer een bakje met verse stukjes op een droge 
plaats in de schuur, als dat droog is kan het weer bij de voor-
raad.  
 
Het hoeft er niet mooi uit te zien, het mag een beetje grof 
zijn, alles mag door elkaar gemixt worden, kortom: vuurkrui-
den kunnen zeer gevarieerd zijn. 
Stevige takjes in kleine stukjes knippen. 
 
Wanneer de houtskool gloeit voeg je een handje vuurkrui-
den toe.  

De kruidige rook zal snel vrijkomen. 
En zo kun je van alles gebruiken, overblijfselen van kruiden, na het snoeien van kruiden; zorg 
alleen wel dat ze goed droog zijn voor gebruik. 
 

  
Allelei kruiden door elkaar gemengd Berg ze op in goed afsluitbare potten 

 
Anneke 
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Bolletjes uit de GrillGuru 
 

Ik ga je proberen mee te nemen op mijn reis met de Guru, mijn Guru. Ik hoor je al bijna den-
ken….Guru!?!  Ha ha ha jaaaa, ik vind het zo ontiegelijk leuk!!  
 
Vier jaar geleden heb ik op het punt gestaan om een kamado te kopen, maar ik zag beren en  
er kwamen toen allerlei gedachten bij mij omhoog borrelen van, ‘zou je dat nu wel doen’, ‘best 
duur zo’n ding’, ‘ga je dat nou echt wel gebruiken’ en ga zo nog maar even door.  Het is er toen 
dus niet van gekomen. 
Maar nu begon het weer te kriebelen. Vooral toen ik de afgelopen weken met dat prachtige 
weer  ‘s avonds met Pluk mijn hondje door de wijk wandelde en overal die heerlijke geuren 
van barbecues rook. Het voorwerk had ik 4 jaar geleden al gedaan, ik wist wat ik wilde. En een 
paar weken terug kwam de vrachtwagen de straat inrijden met mijn Guru. De vriendelijke 
chauffeur heeft hem netjes binnen op de mat afgeleverd, 42 kilo dat was nog wel even wat. 
Gelukkig had hij spierballen☺ 
 
Een kamado is een keramische barbecue die hitte heel goed kan reguleren en vasthouden. De 
vuurpot is een keramische pot die in de kamado zit. Omdat keramiek  hitte heel goed kan 
vasthouden is dit een ideale oven. Hierdoor blijft het houtskool ook goed aan, en op de juiste 
temperatuur. Een kamado is heel veelzijdig, je kan er uiteraard op grillen maar ook stomen, 
slow cooking doen, roken, braden en bakken. Je hebt ze in vele soorten, maten en prijsklassen.  
 

   
   

Afijn genoeg reclame gemaakt voor de kamado, ik heb geen aandelen hoor maar ben gewoon 
super enthousiast. 
Mijn keus is gevallen op de GrillGuru met een rooster van 33 cm doorsnee, groot genoeg voor 
mij alleen en soms een paar gasten. Tja en daar was hij dan mijn zwaargewicht.  Een plek waar 
hij ‘vast’ kan staan heb ik niet dus hij moet verplaatsbaar zijn en dan 42 kilo…. Optillen gaat 
wel maar ermee aan de wandel dat is te gortig dus heb ik eerst een karretje gemaakt, een 
plaatje hout, 4 zwenkwielen eronder en rijden maar. Helemaal top!  
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En toen kon ik aan de slag, de fik er in! ☺ 
Goede houtskool speciaal voor de kamado er in, mooie grote brokken. Een aanmaakblokje 
aansteken en in het midden van het houtskool leggen, wanneer het goed vlam vat wat grote 
brokken houtskool eroverheen leggen, de klep dicht en de luchtroosters onder en boven he-
lemaal open en…. gaan. 
 
Zo makkelijk en bijna geen rook, de ramen en deuren bij de buren bleven gewoon open. Dat 
is wel eens anders geweest als ik een gewone barbecue wilde aansteken☺  
Als de Guru goed heet is werk je met de luchtroosters onder en boven naar de gewenste 
temperatuur. Veel ervaring heb ik nog niet maar voor het bakken van broodjes/bolletjes vind 
ik 220° prima. 
 
Al jaren bak ik zelf brood van speltmeel en het leek me nu leuk om bolletjes te bakken in de 
Guru. 
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Voor brooddeeg gebruik ik: 
400 gram speltbloem + 100 gram volkoren speltmeel 
1 theelepel droge gist + schep suiker 
Zout + een stukje boter 
300 ml lauw water 
 
Wil je minder maken neem dan gewoon van alles de helft. 
Doe het meel in een kom, maak er een kuiltje in en doe daar de gist en suiker in, beetje lauw 
water erbij en roeren tot het een klont is. Deze laat ik even rusten en vervolgens doe ik het 
zout, de boter en de rest van het water erbij. Dan alles door elkaar kneden tot een samenhan-
gende deegbol. Ik doe dit met de keukenmachine. Dan een warme natte lap over de kom leg-
gen en minstens een half uur laten rijzen. Als het deeg gerezen is haal je het uit de kom en 
kneed het een beetje door, niet te veel want daar houd speltmeel niet van. Het wil dan niet 
meer rijzen. Vervolgens vorm je kleine balletjes, rol ze even door wat rijstmeel voordat je ze 
op een bord legt voor transport. Je kan ze dan weer makkelijk oppakken, dat ging bij mij mis 
de eerste keer, het werden iets andere modelletjes ☺ 
Zorg dat de Guru met de pizzasteen op het rooster een temperatuur heeft van 220°, bolletjes 
er op leggen, klep dicht en 20 minuten wachten.  
Ze waren erg lekker! ☺ 
 
Marja Frederiks 
 

 
 

Gaasterlandse plantenzak... 
 

Een plantenzak, deze heet de 'Gaaster-
landse plantenzak'. 
Woon je in Maastricht noem je hem ge-

woon de ‘Maastrichtse plantenzak’       
 
Hoe je deze maakt kun je lezen in de 'Juni-
or' van Project7-blad. 
 
Klik op onderstaande link en zie dat het 
heel simpel is, met een snel resultaat. 
Ook leuk om met kinderen te maken. 
 
Anneke  

 
 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-NIEUWSBRIEF-JU-
NIOR-06-JUNI.pdf  

 

  

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-06-JUNI.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-06-JUNI.pdf
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Knapzak...   
 
Heb je zin om je even creatief uit te leven? 
Wat denk je van deze knapzak met een kruidenplant? 
 
Klik op onderstaande link naar de 'Junior' van Project7-blad en laat 
je inspireren. 
 
Link naar de junior van juni 2020: 
https://www.project7-blad.nl/wp-con-
tent/uploads/2020/06/2020-06-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-06-
JUNI.pdf  
 
Anneke 
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

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