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Voorwoord: Het Wilde Genieten in de zomer…
Er valt zoveel te genieten als we kijken naar de natuur, de tuin, naar wat er mogelijk is om aan
bloeiende eetbare bloemen op maaltijden te presenteren.
De zomer geeft een overdaad.
Naast eetbare bloemen verwerken we ook veel ‘wilde’ groenten en kruiden in onze maaltijden.
Wij zijn op dit moment wel weer een voorbeeld van extreem ‘gezond eetgedrag’ om dat zo
maar eens te verwoorden.
De focus ligt op veel foto’s maken, veel delen en daardoor zijn we genoodzaakt onszelf goed
te voeden want wat moet je anders met klaargemaakte maaltijden, hapjes en ander lekkers?
Tijdens het werken aan boeken over deze onderwerpen komt er veelvuldig zevenblad voorbij
om dat maar even als voorbeeld te nemen.
Uiteraard niet alleen zevenblad, van alles en
nog wat.
Het tweede boek ‘Het ‘wilde’ genieten’ – Zomer is bijna een feit als we spreken over in de
verkoop gaan van dat boek.
Op een oortje na en we hebben twee delen.
Meteen door naar de derde omtrent het najaar
en de vierde gericht op de winter.
En dan?
Op dit moment ben ik nog meer aan het creëren
met eetbare bloemen om een extra boek naast
de vier die in aantocht zijn samen te stellen, helemaal gericht op eetbare gezellige decoraties
voor culinair plezier.
Het jaarrond is het idee en dat moet een boek
worden als een leuk naslagwerk met vele voorbeelden.
Het leukste is om voorbeelden te gebruiken van
creaties die nog niet eerder vertoond zijn in
mijn eerdere boeken dus als je dat wilt betekend dat ‘werk aan de winkel’ en veelvuldig gezellige bordjes, schalen of pannen fotograferen.
Dat is geen straf, dus er zal nog heel wat volgen.
Wie live wil genieten van wat we allemaal tijdens een wandeling aanschouwen is welkom over dat onderwerp te lezen in deze nieuwsbrief.
Marja heeft een heerlijk recept op haar kamado gemaakt, we willen dat beslist ook gaan maken. Toen ik het recept las had ik al zin aan de slag te gaan, het tijdstip was niet zo geschikt
maar anders…
Wij kokkerelden ook met onze kamado, we hebben afgelopen maand weer bepaalde gerechten bedacht om met jullie te delen.
Heel veel plezier met deze nieuwsbrief, we komen graag volgende maand weer ‘bij je langs’
met ‘van alles en nog wat’.
Deze maand staan er ook een paar onderwerpen in die niets te maken hebben met kokkerellen maar wel met je tuin als je daar heerlijke gewassen uit oogst om culinair in te zetten.
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Lees maar en geniet vooral van de natuurlijke pracht want we moeten ons heel positief opstellen en daarom voeden met mooie dingen om naar te kijken en gezonde maaltijden om het
lichamelijk goed vol te houden.
Lieve groet, tot eind augustus, het ga je goed.
Anneke
Gaasterland, juli 2020

Een eitje als ontbijtje…
Een ontbijtje kan heel verrassend zijn als je daar even wat gezelligs van maakt met… bloemen.
Een - om te zien - vrolijk gebakken ei zorgt voor een zonnig begin van de dag.
Spinazie van eigen oogst even in een beetje roomboter omgeroerd zodat de blaadjes al iets
slonken.

Daar bloemen van Oost-Indische kers op gelegd en vervolgens de eieren er bovenop gebroken.

4

Met een deksel op de pan het geheel laten garen. Het vuur wat getemperd want de spinazie
mag niet te snel bakken, dat is niet goed maar ook niet lekker.
Het ei aan één kant gebakken en op het bord naar smaak zout en peper toegevoegd.
De Oost-Indische kers smaakt ook enigszins peperachtig dus alles met elkaar was het een
smaakvol begin van een zonnige zondagochtend.
Anneke

Pastinaak in het zonnetje...

Pastinaak – volop in bloei

Wortels van de wilde pastinaak

In 'onze' Junior-Nieuwsbrief staat de pastinaak volop in het zonnetje.
Naast informatie over deze plant kun je nog andere leuke bijdragen bekijken.
Interesse?
Klik op onderstaande link en je komt bij de nieuwsbrief die we naar veel jongeren willen
zenden maar die ook geliefd is bij veel 'niet' junioren.
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Veel leesplezier!
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-NIEUWSBRIEFJUNIOR-07-JULI.pdf

De pastinaak zoals wij die uit de winkel kennen

‘Historische’ ingrediënten voor hutspot – met pastinaak!

Breekbrood uit de kamado
Zelf bakken is heel leuk!
Wij gebruiken onze kamado regelmatig voor allerlei baksels.
We hebben inmiddels geexperimenteerd met quiches, cake en Georgische
broden.
Je moet even wennen aan
het regelen van de temperatuur, het is voor ons
een nieuwe vorm van bakken, maar dan krijg je de
mooiste resultaten.
Basis voor dit brood was
het recept voor
khachapuri.

Ingrediënten:

•
•
•
•
•
•
•

500 gram goede kwaliteit bloem
6 gram droge gist
8 gram kokosbloesemsuiker
5 gram Keltisch zeezout
200 ml. warm water
25 gram gesmolten boter
30 ml kokosolie
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Bestrooi de bodem met wat meel

Het deeg na drie keer rijzen en kneden

Snijd het deeg in kleine stukjes

Leg de deegbolletjes in de vuurvaste schaal

Werkwijze:
Doe de bloem in een grote schaal.
Maak met je hand een kuiltje in het midden van de bloem.
Los de gist, het zout en de suiker op in het warme water.
Smelt de boter langzaam. Het mag beslist niet bruinen!
Giet het watermengsel in het kuiltje in de bloem. Doe daar ook de gesmolten boter bij.
Schep met een eetlepel vanaf de kant van de schaal alles dooreen totdat een homogene massa ontstaat.
Vet je handen in met een beetje kokosolie en kneed het deeg goed dooreen. Als het niet vochtig genoeg is voeg je nog een beetje water bij.
Voeg tenslotte de olie toe en kneed nogmaals goed.
Als het deeg naar je zin is, dek je de schaal af met een schone theedoek en zet je de schaal weg op
een warme plaats.
Laat het deeg een kwartier rijzen.
Na een kwartier kneed je het deeg weer goed en dek je de schaal weer af en laat je het deeg nogmaals een kwartier rijzen. Herhaal dit nog één keer.
Haal dan het deeg uit de schaal en vorm een rol.
Snijd deze rol in zeven stukken. Let wel: snijden en niet scheuren!
Maak van de zeven stukjes deeg balletjes en leg ze in een met meel bestoven vuurvaste schaal.
(Wij gebruikten de bodem van een tajine (een aardenwerken stoofpot).

7

Vuurvaste schaal op het rooster

Even controle tijdens het bakken

Het resultaat
De oven moet worden voorverwarmd tot 250°. De kamado hielden wij op 210/220°. Het resultaat
was heerlijk! Lekker bij een gemengde salade, besmeerd met wat roomboter of kruidenkaas.
Een volgende keer willen we verse Italiaanse kruiden (oregano, tijm, rozemarijn) toevoegen aan het
deeg. Je hoort dan weer over de resultaten.
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Dank aan allen die mee liepen
Wat heb ik weer genoten met jullie
We kwamen met een aantal bij elkaar op een afgesproken plek.
Daar vandaan reden we met een aantal auto's achter elkaar aan naar het klif bij Oudemirdum waar het puur genieten was.
Het wandelpad naar het klif bood vele stopmomenten om diverse 'wilde' groenten, kruiden
en eetbare bloemen te bewonderen en te belichten.

Begin van het pad naar het Oudemirdumer Klif

Bloeiende brandnetel

Het uitzicht over het IJsselmeer schonk ons vele sfeertjes van diep groen tot grijs, van sprankelend tot sprookjesachtig.

Prachtig pad naar het IJsselmeer

Het Klif aan het IJsselmeer
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En... we hadden het verdiend om zo samen te genieten want het bleef droog ondanks dat
het in de ochtend nog had geregend.
Al kennis delend, lekker kletsend met gelijkgestemden liepen we weer terug naar de auto's
om daarna in Rijs bij het Rijsterbos de kruidenweide door te struinen.

Prachtig hek, entree naar een prachtig park

Bloem van de wilde peen

Uitgebloeide distel

Vele soorten als wilde peen, bijenkorfje, knoopkruid, zevenblad, braam, boerenwormkruid,
toorts, wilgenroosje en nog veel meer andere gewassen die we culinair in kunnen zetten lieten we de revue passeren.

Bloeiende kaardenbol – geliefd bij hommels

Boerenwormkruid

Dit was genieten. Vitamientjes in het kwadraat opdoen alleen al omdat we samen heel normaal konden spreken, lachen en elkaar van alles konden vertellen.
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Een rijke oogst appels

Springbalsemien

Na deze heerlijke uurtjes streken we neer op het terras van Hotel Jans omdat we elkaar vertellen hoe heerlijk hun appeltaart is. Diverse personen weten dit inmiddels ruimschoots uit
eigen ervaring. Geen ontkomen aan!
Enne... dan gaan we voor het hele pakket met slagroom en persoonlijk geniet ik dan ook van
een cappuccino.
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En dat we het verdiend hadden om deze middag samen te beleven was duidelijk toen het
aan het eind begon te regenen.
Keurig, alle uren die we op pad waren was het droog.
De volgende keer verzamelen we in de kop van N-H en wel op 11 augustus.
Dan gaan we kijken bij zoutminnende planten en naar wat er in de omgeving aan andere
'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen groeit.
De belangstelling is alweer aardig, voor we het weten zeggen we: 'vol verklaard'.
Verzamelen vanaf 12.30 uur, de middag loopt tot... het loopt zoals het loopt.
En... met wie interesse heeft gaan we aan het eind van de middag nog even naar een plek
waar we gemakkelijk zeekraal en andere heerlijke zeegroenten kunnen oogsten.
Een vitaminerijke middag
Zo was het afgelopen middag ook. Vitamientjes delen met elkaar.
Waardevol, zeker in deze bizarre tijden.
Dank allemaal.
Wie de 11e weer aanwezig is, tot dan.
Anneke
Enne... wil jij, lezer, ook op de hoogte blijven omtrent de wandelingen zo ongeveer eens in
de twee weken?
Welkom en mail even: anneke@project7-blad.nl
Deze wandelingen zijn kosteloos, we lopen allemaal op eigen initiatief, we komen samen,
hebben het gezellig en gelijkgestemden kunnen samen eens van gedachten wisselen in deze
bizarre tijden.
Waar we wellicht opsteken, of aan het begin, of aan het eind, betaalt een ieder zelf de consumptie.
Op de 11e augustus verzamelen we op een hele gezellige locatie.

Salade met een blauwe toon…
Salades kun je met eetbare bloemen op vele manieren ‘opleuken’.
Het grappige is dat je de kleuren kunt aanpassen aan de schaal die je wilt gebruiken of omgekeerd kijk je naar welke kleur er mooi bij je gescoorde bloemen past als je over meerdere
schalen beschikt.
Dankzij de vele kleuren bloemen die we kunnen eten is het ook mogelijk diverse sfeertjes te
creëren.
Het oog wil ook wat. En als je blij wordt van wat je ziet dan heeft dat weer een positieve uitwerking op de beleving, dus op het gezamenlijk eten.
Bloemen op een maaltijd zijn een meerwaarde, ze dwingen af dat je de tijd neemt om te genieten.
Bloemen op een maaltijd zijn alleen leuk als je er echt even de tijd voor kunt nemen om er
ook daadwerkelijk van te genieten. Wanneer je een druk gezin hebt, de éen moet dit en de
ander dat en gezamenlijk eten is dan soms een ‘dingetje’, dan werkt het niet om eetbare
bloemen te presenteren.
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Maar wanneer een ieder de tijd heeft, je de maaltijd ook gebruikt om samen bij te praten
dan kunnen bloemen een mooie en gezellige ondersteuning zijn.

Gebruikte bloemen

Bloem van de wilde peen – in toefjes

Cichorei

Bloemen van komkommerkruid

Bloemen ‘dwingen’ dan af dat je er naar kijkt, dat je ook bewuster naar de maaltijd kijkt en
er automatisch meer van geniet.
Bloemen kunnen je blik verruimen, je ogen reageren, je hersenen schakelen ook mee en al
met al levert het op zijn minst een glimlach op en/of een uiting van bewondering.
Bloemen aangepast aan de schaal, of de schaal aangepast aan je bloemen keuze geeft nog
een extra dimensie aan het geheel.
Bloemen op een salade, bloemen op andere gerechten, bloemen betoveren de mens.
Bloemen leveren ons ook vitamines, mineralen en spoorelementen, een bloem hoort bij een
bepaalde plant en die goede stoffen stoppen niet bij de bladeren en stengels.
Bloemen op je bord, we presenteren het wel in verhouding, dat voelt ook beter.
Wie eet er een heel bord viooltjes op?
Niemand, maar enkele viooltjes op een maaltijd oogsten bewondering.
Dit even als voorbeeld.
Sommige bloemen kunnen wat grootschaliger genuttigd worden, denk aan de bloemen van
kolen, alle koolsoorten die je tot bloei laat komen in de eigen tuin kunnen geweldige hoeveelheden bloemen voortbrengen. En mooi dat zij zijn.
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Lang geleden keek ik verliefd naar een bloeiende rode kool. Een waterval aan bloemen.
Maar bloeiende boerenkool of welke kool dan ook is echt niet te versmaden als je van bloemen op je bord houdt.
Oost-Indische kers, ook zo’n gewas waar we flink van kunnen plukken. Bladeren, bloemen en
zaden, fantastisch.
Elk seizoen levert wel iets op wat specifiek bij die tijd hoort, ook in de winter ook al denken
velen dat we in dat seizoen eigenlijk niets kunnen scoren.
Niets is minder waar, maar de zomer is natuurlijk wel heel uitbundig gezien de verscheidenheid.
En zo kwam het dat ik de blauwe bloemen van de cichorei gebruikte, los geplukte bloemblaadjes stonden schitterend op een portie sla uit eigen tuin.
Samen met toefjes wilde peen, maar ook hele jonge knoppen van de wilde peen.
Een drietal bloempjes van het komkommerkruid leken wel sterretjes en maakten de salade
compleet.

Blauwe salade in een mooi blauwe schaal

Even van dichtbij…

Op deze wijze kun je met eenzelfde soort sla elke keer weer een andere sfeer toveren.
Anneke

Stamppotje anders...
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Stamppotjes… heerlijk!
Een stamppotje raapsteeltjes, andijvie, wellicht gecombineerd met wat zevenblad, genoeg
variaties te bedenken. Zomerse stamppotjes, op de wat frissere dagen kan dat een goed idee
zijn. Stamppotje sla, ook een variatie en deze kwam mij een keer goed uit.
Sla genoeg, mooie stevige blaadjes en een pakje vegetarische speckjes uit de natuurwinkel
smaakte daar bijzonder goed bij.
De speckjes in roomboter gebakken, een scheut azijn door de stamppot en een paar
zomerse eetbare bloemen erbij voor de sfeer.
De bloemen van het groot kaasjeskruid (Malva en familie van o.a. de
stokroos) schitteren samen met de bloemen van de hartlelie (Hosta) en het
kommommerkruid. Stamppotje anders geeft zo een echt zomers gevoel.
Anneke

Malva

Bloempjes van het komkommerkruid

Bloemen kleuren niet alleen de dag, ze kleuren
ook je maaltijd!
Zie hier enkele voorbeelden van eetbare bloemen.

Bloempjes van de hosta

Zomers stamppotje…

…met vegetarische speckjes
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Doe eens iets anders met uien- en knoflookschillen...

Uien- en knoflookschillen verdwijnen over het algemeen altijd in de vuilnisbak, in de
groencontainer en in het gunstigste geval op een composthoop.
De schillen bevatten ook goede stoffen en vitamines.
Wel is het (uiteraard) van belang dat de uien en/of knoflook van biologische afkomst is want
we gaan voor 'puur natuur' zonder gebruikte gif aanvallen.
Je kunt de schillen in een pan doen, daar voldoende water bij voegen zodat ze onder staan
en vervolgens aan de kook brengen. De pan kan ongeveer twee uurtjes laag staan sudderen.
Naast de schillen fungeren de kontjes van uien ook perfect.
Wie hier de lol van inziet kan veel meer groente 'afval' gebruiken.
Denk aan afgesneden kontjes, stelen, van alles en nog wat kun je inzetten om een bouillon
van te trekken die je vervolgens voor soepen, sauzen of andere gerechten kunt gebruiken.
Elke keer als je wat over hebt, wat vrij van zand of andere onrechtmatigheden is kun je dat in
de vriezer bewaren tot je genoeg hebt om een voorraadje te maken.
We kunnen veel meer lol hebben van alles wat we op het aanrecht verwerken.
Uienschillen kunnen ook in een speciale droogoven gedroogd worden. Daarna kun je het
eindresultaat tot poeder vermalen zodat je weer een lekkernij kunt toevoegen aan je kastje
met kruiden.
En als dat met uienschillen kan, kan dat uiteraard ook met andere restanten van groenten.
Dit is even een handreiking om je op creatieve gedachten te brengen.
Anneke
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Kubdari met spinazie en kaas
Kubdari is een typisch Georgisch recept voor een
gevuld brood. Georgiërs
zijn gek op vlees, dus gebruiken zij dit op allerlei
manieren.
Wij hebben het basisrecept aangehouden voor
het deeg, maar de vulling
aangepast: verse, zelfgekweekte spinazie en kaas.
Het resultaat: HEERLIJK!!!
Hierbij het recept…

Ingrediënten:

•
•
•
•
•

8 gram gist
8 gram Keltisch zeezout
8 gram kokosbloesemsuiker
200 ml warm water
500 gram goede kwaliteit meel

Verse, zelfgekweekte spinazie

Deeg, spinazie en geraspte kaas

Rijzend deeg

Eerste kubdari in de ingevette bakvorm
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Werkwijze:
Breng de kamado naar ongeveer 200-210°.
Doe de bloem in een grote schaal.
Maak met je hand een kuiltje in het midden van de bloem.
Los de gist, het zout en de suiker op in het warme water.
Giet het watermengsel in het kuiltje in de bloem.
Schep met een eetlepel vanaf de kant van de schaal alles dooreen totdat een homogene massa ontstaat. Vet je handen in met een beetje kokosolie en kneed het deeg goed dooreen. Als het niet vochtig genoeg is voeg je nog een beetje water bij.
Als het deeg naar je zin is, dek je de schaal af met een schone theedoek en zet je de schaal weg op
een warme plaats.
Laat het deeg een kwartier rijzen.
Na een kwartier kneed je het deeg weer goed en dek je de schaal weer af en laat je het deeg nogmaals een kwartier rijzen. Herhaal dit nog één keer.
Haal het gerezen deeg uit de schaal en snijd dit in twee gelijke delen. Strooi wat meel op een grote
vlakke ondergrond. Rol het deeg met een deegroller tot een grote ronde plak (denk aan een pizzabodem).

Het vormen van het deeg tot een platte schijf.

Steeds verder rond uiteenduwen

Spinazie op het deeg

Geraspte kaas eroverheen

Leg dan de helft van de spinazie op het deeg. Strooi de helft van de geraspte kaas over de spinazie.
Vouw het deeg dicht. De spinazie en de kaas worden nu geheel ingesloten door het deeg. Gebruik
eventueel een klein beetje water om het deeg aan elkaar te ‘lijmen’.
Probeer nu de kubdari zo plat mogelijk te maken. Leg de ‘gevulde pannenkoek’ in een bakvorm. (Wij
gebruikten de met roomboter ingevette bodem van een tajine (een aardenwerken stoofpot).
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Vouw het deeg dicht

Kant voor kant dichtvouwen

Nog een kant te gaan…

De ‘pannenkoek’ weer plat maken

Klaar voor de kamado…

Het brood in de terracotta schaal

Controle tijdens het bakken…

Het gaat heel mooi…
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De helft… het brood is prachtig gelukt

De tweede kubdari wordt voorgebakken…
Omdat bleek dat het brood nogal vullend was, besloten we het tweede brood wel af te maken, maar
slechts even voor te bakken en het daarna voor een ander moment in de koelkast te bewaren.
Het was eigenlijk heel eenvoudig: een dag of twee later werd de kamado weer opgewarmd, nu naar
ongeveer 190°. De oven kan voorverwarmd worden op ongeveer 200°. Het is nu meer een kwestie
van goed doorwarmen dan van echt bakken.

Een kwart van het brood is voldoende vullend

Opgesierd met enkele eetbare bloemen:
Linker foto: viooltjes en wat peterselie,
Rechter foto: bloempjes van het
komkommerkruid en wat peterselie
Heerlijk!
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‘Zwitserse’ warme Appelkoek uit de Guru.
Goh, wat ben ik blij met mijn Guru, hij brandt bijna 5 dagen van de week. Helemaal fantastisch vind ik het! Laatst
heb ik warme appelkoek gebakken, zoooo die was lekker
en heel simpel te maken.
Toen ik nog op de lagere school zat ben ik met mijn ouders een aantal keren in de grote vakantie naar Zwitserland geweest. We hadden daar kennissen die we dan
steevast bezochten en de vrouw des huizes bakte dan altijd iets lekkers voor ons ‘gasten’.
Eén van die baksels was de warme appelkoek, maar het
werd ook wel eens abrikozenkoek met de vruchten van
hun eigen abrikozenboom. Trouwens met pruimen zal hij
ook niet misstaan bedenk ik me net.
En nu ik last heb van een Guru-verslaving wilde ik die koek
natuurlijk buiten bakken ☺
Het deeg is zo gemaakt. Neem een hoeveelheid meel en
de helft van dat gewicht aan boter, doe daar wat water bij
en een frutseltje zout en kneden maar, nou ja dat doet
mijn keukenmachine voor me.
Dus concreet: 250 gram meel, 125 gram roomboter,
beetje zout en een half kopje water.
Water in beetjes erbij gieten want het deeg moet niet
plakkerig worden. Zo ontstaat een mooie soepele deegbal
die niet aan je handen kleeft.
Mijn pizzasteen is niet zo heel groot dus ik verdeel het
deeg in twee gelijke bollen.
Wat bloem of rijstmeel op het aanrecht strooien zodat de
boel niet blijft plakken en een paar mooie ronde pannenkoeken ervan vormen. Dan een paar appels schillen, klokhuis er uit en in plakjes snijden. Niet te dun want je mag
wel appel proeven.
Leg de plakjes mooi tegen elkaar op de lap deeg, strooi er
wat kaneel over en indien nodig wat zoets, ik heb dat niet
gedaan.
En dan in de Guru.
Ik heb hem rustig opgestookt tot net even onder de 200°.
Mijn ervaring is inmiddels dat wanneer de steen te heet is
de bodem snel te donker wordt. En dan een kwartiertje
tot 20 minuten bakken.
Koek één er uit en koek twee er in en dan gaat hij weer.
De appelkoek is op zijn lekkerst wanneer hij nog warm is,
alhoewel koud ben ik er ook niet vies van ☺
Marja Frederiks
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Het wazige frutsel is een wesp ☺
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Zwalkende planten in bedwang houden...
Herken je dat?
Je bent trots op bepaalde
planten in je tuin maar ze
leven een totaal eigen leven.
Bij ons leefde de bak met
komkommerkruid en
goudsbloemen ook zo'n eigen leven en het was te
dol om alles zomaar op te
ruimen maar het leek ook
of er geen goed garen
meer mee te spinnen viel.
We hebben enkele houten
bakken staan die regelmatig een andere beplanting
krijgen en afgelopen voorjaar zaaide ik in één van
hen deze mooie planten.
Opbinden met een paar stokken en een stuk touw leek
geen goede optie en opeens...
Kreeg ik een idee.
Zes latten konden rechtop geplaatst worden, deze stonden 'nieuw te wezen' in de schuur. Deze latten hoorden
bij een vierkante meter bak die altijd zonder latten gebruikt is.
Recht op in de plantenbak kon gemakkelijk en voor overdwars waren er genoeg bamboestokken die op maat geknipt konden worden. Samen gebonden met bindband en
het hekwerk hield de zwalkende planten meteen in bedwang.
Een stevige oplossing waar geen rek in zit dus het model
blijft zoals het is.
Voor alles is een oplossing. Soms heel simpel, gewoon
voor de hand liggend en gebruik makend van materiaal
wat al aanwezig is.
Anneke
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Zuurkool gegeten van eigen makelij…
Zuurkool… heerlijk.
Nog lekkerder smaakt het als je de zuurkool zelf gemaakt
hebt.
En daar genoten wij van.
Al eerder deelden wij hoe je zelf zuurkool maakt.
Hieronder de link naar de nieuwsbrief uit de maand mei
waarin het recept staat.
De potten die we toen gevuld
hadden, hadden lang genoeg
gestaan om er van te genieten dus maakten we een
stamppot.
Een beetje vrolijkheid op het
bord doet het altijd, dus een
paar eetbare bloemen - gescoord uit eigen tuin - zorgden voor een extra ‘toontje’.
Plukjes van duizendblad,
bloemen van komkommerkruid (los geplukt van het
bloembodempje en dat doe
je heel eenvoudig door het
zwarte ‘snaveltje’ in het
hartje beet te pakken en zo
het bloempje los te plukken).
De gele bloem van teunisbloem zorgde voor een extra
lichtpuntje.
Voor wie (alsnog) het recept
voor het maken van zuurkool
wil lezen: bij dezen de link
naar de nieuwsbrief uit de
maand mei.
Wij maakten kort geleden
een nieuw voorraadje en er
liggen alweer spitskolen te wachten.
Anneke
Het Wilde Genieten maand mei:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-05-MEI-HET-WILDE-GENIETEN.pdf
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Foto’s vorige bladzijde rechts: De eetbare bloemen bij elkaar:
Eerste foto: Linksboven: duizendblad, Rechtsboven: teunisbloem, Onder: komkommerkruid
Foto’s daaronder: duizendblad, teunisbloem en komkommerkruid.

Het eindresultaat… eet smakelijk@!

Daglelie in de hoofdrol...
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Een salade van snijbiet, sla en veldsla aangevuld met Oost-Indische kers bloemen, de bloemblaadjes van goudsbloemen en de bloembladeren van de daglelie.
De daglelie heeft heerlijk knapperig blad. Zowel de knoppen als de open bloemen zijn geschikt om culinair te gebruiken.
De knoppen kunnen o.a. geroerbakt worden.
De jonge bladtoppen en de vlezige knollen zijn ook eetbaar.
Eerlijkheidshalve vermeld ik wel dat wij dit experiment nog niet hebben uitgevoerd. De
prachtige knapperige bladeren lokken elke zomer om te gebruiken maar de knollen opgraven is nog niet bij ons opgekomen om deze op tafel te presenteren.
Wie weet hoe lekker ze zijn.
Het blad hebben wij ook niet genuttigd. Inmiddels hebben we al heel wat via onze 'kookkunsten' op onze borden gezien maar soms...
soms zijn er mogelijkheden die nog geen
noodzaak leken om uit te voeren om daarna te delen met wie het lezen wil.
De bloembladeren zijn ook geschikt om een hapje op te presenteren, dit kan ook in de hele
bloem, verwijder dan wel de meeldraden.
Uitgebloeide bloemen kunnen zelfs gebruikt worden om soepen of sauzen dikker mee te
maken.
De hartlelie is een veelzijdige plant, prachtig om in de tuin te hebben staan, heerlijk om in de
keuken te verwerken.
Anneke

Oost-Indische kers

Goudsbloem

De ingrediënten voor de salade

De salade
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Een heerlijke zomerse salade…
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Antiviraal! Proost op je gezondheid!
Wat doen we toch moeilijk; het kan zo eenvoudig...
Oost-Indische kers... de reddende engel, een schoonheid om te zien en helend.
Wonder, o wonder, de natuur heeft van alles in haar gezondheidskoffer.
Een tinctuur van Oost-Indische kers, eenvoudig zelf te maken, werkt antiviraal, antibiotisch,
desinfecterend en slijmoplossend.

Oost-Indische kers en wodka…

Alles gaat in een glazen (weck)pot

De alcohol is erbij gegoten

Oost-Indische kers is ook nog eens heel mooi

Men neme een glazen pot of fles.
Doe daar wat scheuten van de Oost-Indische kers, blad,
bloemen, zaden, maakt niet uit, in. Giet daar wodka of jenever bij en laat dit mengsel, goed afgesloten, een week
of twee tot drie op kamertemperatuur staan.
Wel even dagelijks schudden en na deze weken de inhoud
van de pot of fles zeven. De tinctuur die dan klaar is voor
gebruik in een brandschone fles schenken en in barre tijden neem je driemaal daags een klein half uurtje voor het
eten een theelepel van dit goedje.
Antiviraal!
Tja... hoe leuk willen we het hebben?
Proost, op je gezondheid! De bloemen, bladeren en zaden
zijn ook eetbaar, dus leef je uit!
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Het ‘wilde’ genieten…
Voorjaar – Zomer – Najaar – Winter…
Vorig jaar in de loop van de zomer kreeg ik een uitnodiging via Uitgeverij Mayra Publications
om boeken te schrijven.
Voor mij viel deze vraag zomaar uit een strakblauwe hemel en ze zeggen wel eens: ‘van het
één kwam het ander’ waardoor de invulling van vier boeken ontstond.
Het eerste deel is inmiddels een feit.
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar.
Het volgende deel, dat aandacht geeft aan de Zomer is
bijna af, het wordt nu secuur nagelezen en gecorrigeerd
waar nodig. Het Najaars en de Winterdeel komen daar
direct achteraan. Recepten met heldere foto’s, foto’s
van de planten zoals ze er in dat jaargetij uit zien.
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
Klik op het boek en je wordt gebracht naar de site van
Amazon
De 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 ingrediënten. De gekochte ingrediënten zijn altijd van biologische oorsprong. Dat
is voor ons vanzelfsprekend.
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.
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 ‘scoren’ wat
onze voorouders heel normaal vonden.
Terug naar onze roots!
Anneke Bleeker
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Zelf plantenvoeding maken...
Het is helemaal niet nodig om gekochte plantenvoeding te gebruiken als je over de middelen
beschikt om het zelf te maken.
Puur natuur en je weet wat je geeft.
Smeerwortel is een veelzijdige plant, de bijen zijn gek op de nectar in de bloemen. De plant
groeit snel en wanneer je deze hebt afgesnoeid komt hij in vliegende vaart weer tot volle
omvang, dit kan tot een paar keer gebeuren in het zomerseizoen.
In de winter zie je niets van deze planten, de wortels zitten in de grond en de bovengrondse
delen zijn dan verdwenen.
De stengels en bladeren, inclusief uitgebloeide bloemen zijn ook een goede voedingsbron
voor op de compostbak of om direct op de grond te leggen.
De wortels worden graag gebruikt om smeerwortelzalf van te maken. Deze zalf heeft een helende invloed op onze botten, op botbreuken, kneuzingen, verstuikingen, pijnlijke spieren en
dergelijke. Allerlei ongemakken tot blauwe plekken aan toe maar ook is smeerwortelzalf helend voor wonden die dicht zijn.
Smeerwortel heeft dus heel veel goede eigenschappen waar wij dankbaar gebruik van mogen maken.
Leuk om te weten is dat deze plant ook eetbaar is en familie van het komkommerkruid, het
vergeet-mij-nietje en anderen uit de ruwbladige plantenfamilie.
Als plantenvoeding is smeerwortel ook ideaal.

Nodig: een emmer, smeerwortel

Knip blad, stengels, kortom: alles klein

Vul de emmer met water

Laat alles drie weken staan

Je knipt een flinke bos af en deze verknip je in kleine delen.
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Deze stukjes doe je in een emmer, goed aanduwen, lekker volproppen dus en vervolgens
giet je daar water op.
De emmer drie weken wegzetten maar bedenk wel een plekje dat je er niet misselijk van
wordt.
Dit procedé gaat wel gepaard met een zeer onfrisse lucht.
Maar ja... dan heb je na drie weken wel wat.
De inhoud van de emmer mag dan gezeefd worden en de vloeistof in glazen flessen of potten bewaren met goed afgesloten doppen of deksels.
Verdun deze vloeistof met water 30:1 en vervolgens kun je wekelijks de planten bemesten
om ze tot in de herfst gezond te houden (30:1 wil zeggen 1 deel smeerwortelvloeistof op 30
delen water. Denk aan de inhoud van 1 pilsflesje op een gieter van 10 liter).
Vanaf augustus wanneer de natuur weer een beetje begint te veranderen tot in de herfst
kunnen veel planten best een shot gebruiken.
Je geeft hen goud ook al zou je dat niet bedenken als je na drie weken de inhoud van de emmer gaat zeven. Maar je weet wat je geeft, een goede voeding zonder toegevoegde zooi.
Puur natuur werkt het best, is het goedkoopst en je hebt er de meeste voldoening van.
Deze plantengier kun je ook maken van brandnetels, of een combinatie van diverse planten,
bijvoorbeeld brandnetels, zevenblad en smeerwortel. Planten die van nature zelf veel voedingsstoffen en mineralen opnemen geven deze ook weer door.
Smeerwortel in de buurt geplant van fruitbomen is ook een ideale combinatie. Wie puur natuur tuiniert zal weten dat smeerwortel niet mag ontbreken in de tuin.
Wij hebben over drie weken plantenvoeding voor de planten in potten en sommige in de
tuin waarvan we bedenken dat deze wel een slokje mogen nuttigen.
Anneke Bleeker

De kaboutertjes verzorgden het niet...
Wij wel
Toastjes versierd met eetbare bloemen.
Bloemblaadjes van dahlia, geranium, begonia, een bloem van de vlijtige lies en als rustpunt
de bladeren van Oost-Indische kers.

Dahlia

Geranium
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Begonia

Vlijtige Lies

Als ondergrond (rustpunt): blad van OostIndische kers

Vlijtige Lies

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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