“Deze kaboutertjes doen het niet voor je…”
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Voorwoord
En dan is er al weer een maand voorbij en
is het nog steeds corona wat de klok slaat.
Dit zal voorlopig ook nog wel even blijven.
Ik lees steeds dat de anderhalvemetermaatschappij nog wel tot volgend voorjaar
gaat duren.
Vanuit project 7-blad hebben we zolang
alle activiteiten die we anders organiseren
opgeschort, geen lezingen, geen (wandelende) studiegroepen. Jammer maar helaas. We wandelen wel zo nu en dan met
groepjes gelijkgestemden, we moeten toch
naar buiten, frisse lucht, zon snuiven, allemaal goed om je immuunsysteem te versterken.
Het is nu vakantietijd voor alle scholen in
Nederland. Ik hoop dat jullie hiervan kunnen genieten en leuke dingen kunnen
doen. Naar het bos of het strand, kamperen of met de boot weg. Of misschien wel
naar het buitenland.
Kijk voor leuke activiteiten om zelf te maken nog maar eens in de junior van de vorige maand, zoals het maken van een plantenzak van jute of een knapzak. Misschien
juist leuk om nu in de vakantietijd te doen.
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-06-JUNI.pdf
En ja, lekker naar buiten. Ik geniet enorm
van mijn hond Beitske en was gisteren met
haar in het hondenbos. Kan ze lekker vrij
rondlopen en haar neus achterna. Iedere
keer als we daar zijn wil ze niet in de auto
stappen als ik het wel weer genoeg vindt.
Ze vindt het daar blijkbaar te leuk. Lekker
snuffelen en even spelen met andere honden.

Heempark aan en help samen met een
groepje de kippen te verzorgen, ieder heeft
een eigen dag en zorgt dat ze voldoende
voer en water hebben en haalt de eieren,
die ze sinds kort leggen, uit de bakken.
We verkopen de eieren weer op de geza-

menlijke volkstuin waar ik elke zaterdag
help met wieden en oogsten.
Als pensionado en sinds deze maand
AOW’er moet je toch ook nog wat andere
dingen doen naast het opmaken van deze
junior en de algemene nieuwsbrief van project7-blad
En ik heb besloten alleen maar leuke dingen te doen, daar waar ik energie van krijg.
En dat lukt prima.
Ik wens jullie weer heel veel leesplezier
met deze junior en een hele fijne vakantie,
Barbera
Reageren? barbera@project7-blad.nl

Wat ik ook leuk vind en van kan genieten
zijn de jonge kippen in de fruitboomgaard
van het Heempark. Ik woon tegen het
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De nieuwetijdsremedies
– remedies om in jouw
kracht te gaan staan
In het vorige artikel heb ik je meegenomen
in de wereld van energiefrequenties en was
ik je nog uitleg verschuldigd over het maken van de Cel-energieremedie.
Dit heb ik nagevraagd en het volgende antwoord kwam: “De Cel-Energie is een energetische remedie en in tegenstelling tot het
maken van de bloesemremedies, gebruik je
hier geen plant of bloem, maar een energetisch veld om de remedie van te maken.
Dit veld/deze plek openbaart zich en geeft
aan dat de remedie daar gemaakt dient te
worden.”
Helderziende en heldervoelende mensen
kunnen dus dit energetische veld waarnemen. Denk maar aan de heilige plekken op
de wereld zoals Stonehenge in Engeland,
wat ook zo’n krachtplek is. Daar hebben jullie vast wel eens over gehoord en anders
zoek je het even op internet.
Deze keer wil ik het hebben over remedies
die je in jouw kracht zetten zoals de Bolderik, de Aarde-creatie en de Wintergroen.
De Bolderik laat je de zoektocht naar jouw
kern maken zonder last te hebben van verstorende invloeden. Ze laat je recht op
jouw doel afgaan, ze maakt helder en volgt
de weg vanuit jouw hart. En als je al deze
kwaliteiten optelt dan kom je bij de Aardecreatie. Deze remedie is gemaakt van een
krachtplaats in Noord Zweden op 8 augustus 2008. Bij het maken van zo’n remedie
wordt ook altijd goed gelet op de datum en
hoe de sterren staan. Astrologie, de stand
van de planeten en sterren is ook nauw met
ons leven verbonden. Wintergroen laat je
een geneesspiegel zijn voor jezelf en anderen.

BOLDERIK
brengt je terug naar een staat van zuiverheid

DE BOLDERIK – agrostemma githago, is een
zeer zeldzame plant en staat op de rode
lijst. Dat betekent dat hij beschermd is.
Deze plant geeft verwerking van
onbekende chaotische emoties. Helpt jou
met je zoektocht naar jouw kern. Alles wat
verstorend is heeft dan geen invloed meer.
Opent je voor het inzicht, dat je je verder
wilt ontwikkelen. Daarbij is het nodig dat
jouw bewustzijn wordt verhoogd. Dit is
zelfs noodzakelijk.
Groei en bewustwording gaan samen hand
in hand. Het helpt je ook bij het loslaten
van wraakgevoelens en opent je voor het
hogere bewustzijn van vergeving en liefde.
De Bolderik geeft je de zekerheid dat je een
kind van God bent. En God is alleen een
benaming voor het hogere, het grotere, het
universum. Ook wel de bron van alles
genoemd. Van alles wat is.
Deze remedie brengt je in een staat van
ZIJN, voorbij alle problemen. Wanneer je
het vertrouwen in het leven hebt verloren,
de wereld, de mensheid brengt de Bolderik
je weer terug naar een staat van
zuiverheid. Deze remedie past heel goed bij
deze tijd. Voor jullie als jongeren moet het
wel een heel verwarrende tijd zijn. Toch
ben je bewust tijdens deze periode op
aarde geboren…en de ontdekkingsreis is
aan de gang.
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AARDE-CREATIE
helpt je loslaten wat niet belangrijk is voor
de vervulling van jouw unieke rol op aarde

DE AARDE-CREATIE is gemaakt van een
krachtplaats in Noord Zweden. Midden in
een weiland was een steenheuvel, waaruit
ze vlammen van de energie van de aarde
omhoog zagen komen.
Dit kun je zien via helder-waarnemende
vermogens via je derde oogchakra tussen
je wenkbrauwen. Sommigen kunnen de
energie zien als ze de ogen open hebben en
anderen juist met de ogen dicht als een
soort visualisatie.
In deze vlammen was een groene Aartsengel zichtbaar en deze Aartsengel verbindt je
met de sterren en het universum en brengt
de sterrenkinderen naar de aarde (ook wel
de nieuwetijdskinderen genoemd).
Hij brengt alles wat nog achtergebleven is
in de ziel en geest, wat niet heeft kunnen
incarneren, naar de aarde. Incarneren is
het opnieuw geboren worden als ziel op
deze aarde. Hans Stolp legt dat zo mooi uit
in zijn boek “Waarom wij naar de aarde
kwamen”.
De Aartsengel geeft de rust en het vertrouwen om er te zijn, zonder strijd. Om in je
kracht te staan zonder pijn. Om je diepe
wortels te geven om je incarnatie op aarde
te voltooien. Deze remedie brengt je in verbinding met jouw natuurlijke ritmes en verbindt deze met de sterren het universum.
Genezing van het hart van de aarde, het
universum en de mens. Ze helpt je zoeken

naar de werkelijke genezing in jezelf. Belangrijk voor dit proces is, dat je genezing
niet vindt bij de ander of in een groep. Het
is de bedoeling dat je je eigen weg vindt,
ondanks alle tegenwerking. Eeuwenlang
zijn van zoekers die hun hoofd boven het
maaiveld uitstaken de koppen afgehakt.
Denk daarbij aan de Middeleeuwen toen
kruidenvrouwtjes of genezers als heks werden betiteld en de inquisitie bezig was. Of
denk aan Galileo Galilei die beweerde dat
de aarde rond was.
In ieder geval mensen die buiten de gebaande banen dachten en liepen. Door het
gebruik van de Aarde-Creatie verbind je je
met deze krachtplaats en ga je vanuit je eigen bescheiden weg je verbinden met het
geheel. Te genezen na een lange zoektocht
naar de originele bron.

WINTERGROEN
laat je een geneesspiegel zijn voor de ander

WINTERGROEN (rondbladig) – Pyrola rotundifolia. Deze remedie is door Inske en
Bram Zaalberg gemaakt in een moerasgebied in Noord Zweden. Het was daar een
hoge luchtvochtigheid met zuivere zuurstof.
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De naam Rondbladig Wintergroen heeft de
plant te danken aan haar ronde bladeren
en omdat ze minstens één winter groene
bladeren houdt. Bijzonder is dat de bloemen geen nectar bevatten en niet door insecten worden bezocht. Deze planten
staan in groepen en planten zich voort door
zelfbestuiving. De volwassen planten hebben een symbiose*¹ met een schimmel
voor de toevoer van stikstof. De jonge
plantjes hebben geen bladgroen en kunnen
zich alleen met humus*² voeden.
Deze bloesemremedie helpt je met het opnemen van jouw voeding vanuit de aarde
en laat je vooruit gaan. Daarbij zorgt ze dat
je alles loslaat wat niet bij jou hoort. Ze
zorgt ook voor vertrouwen in jezelf en laat
je bewust worden dat je veel meer kwaliteiten bezit dan je zelf door hebt.
Ze zet je in jouw eigen kracht en hierdoor
kunnen oude niet verwerkte emoties worden losgelaten. Door het innemen van deze
remedie beginnen andere mensen via jou
dezelfde problemen te herkennen en los te
laten.

Wil je meer weten over zielen, reïncarnatie
en nieuwetijdskinderen? Dan kan ik je de
boeken van Hans Stolp aanraden:
Waarom wij naar de aarde kwamen.
De levensopdracht van nieuwetijdskinderen.
Weet je niet precies welke remedie (of remedies) nu het beste bij jou passen op dit
moment, schroom dan niet om contact op
te nemen. Dit kan ook via een mailconsult.
Liefs, Geertje
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
Bron: Bloesem Remedies Nederland
Fotobron: pixabay.com en Wikipedia

____________________
Het ‘wilde’ genieten…
Voorjaar – Zomer – Najaar – Winter

Het werkt als een geneesspiegel. Je kunt de
anderen helpen, omdat de Wintergroen
jou in je eigen kracht laat staan. Los van de
omgeving en met het hart op de juiste
plaats. Ze helpt je ook te geloven in jezelf,
zodat de kwaliteiten die diep in jou verborgen zijn naar buiten kunnen komen. Voor
therapeuten is dit een hele mooie remedie.
*¹ Het langdurig samenleven van individuen van verschillende soorten.
*² Organisch materiaal waarvan de gemakkelijk verteerbare delen al zijn afgebroken.
Er zijn nu 6 van de 13 nieuwetijdsremedies
besproken. De volgende keer vertel ik over
de Aarde Vortex met Witte Engel en de Kinder Vortex.

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
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verschijnen is daar nu gehoor aan gegeven.
Uiteraard was dat niet ‘zomaar’ voor elkaar, eerlijk gezegd had ik het schrijven van
boeken geparkeerd, zo niet 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 eetbare 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 alle andere activiteiten die we organiseerden.

Plus dat, wanneer je weer aandacht geeft
aan andere zaken, je beide onderwerpen
niet optimaal 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
paardenbloem en het zevenblad) stopte
het schrijven van boeken.
Noot van de redactie:
Zie de link naar ‘Help, er groeit pastinaak in
mijn soep’ verderop in deze nieuwsbrief.
Het was klaar, het liep zoals het liep, totdat
ik vorig jaar in de loop van de zomer een
uitnodiging kreeg via Uitgeverij Mayra Publications 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.
Het eerste deel is een feit:
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar.
Het deel dat aandacht geeft aan de Zomer
zijn we nu aan het samenstellen, is zelfs al
bijna klaar en het Najaar en de Winter komen daar meteen zo snel mogelijk achteraan.
Recepten met heldere foto’s, foto’s van de
planten zoals ze er in dat jaargetij uit zien.
Dus… boek nummer 12 is net uit sinds mijn
eerste stappen op het schrijverspad.
Een uiteenlopende verzameling maar ook
dat is gelopen zoals het is gelopen.
Bijzonder.
En ondanks dat ik zelf had aangenomen dat
het allemaal genoeg was, afstand had genomen om meer boeken samen te stellen,
verraste de mail mij vorige zomer, dachten
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we na en kwamen we tot de conclusie dat
we mooi konden beginnen met een nieuwe
serie.

Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar
Anneke Bleeker
Uitgever: Mayra Publications
ISBN-13: 978-9079680948

Tekst op de achterkant van het
boek:
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar

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, via boekhandels
en via mij.
Wij verzenden het boek inclusief verzendkosten binnen Nederland. Voor daarbuiten
vragen we een aangepaste vergoeding.
De prijs bedraagt € 24,95
Wie wil kan het ook als cadeau laten verzenden naar een opgegeven adres.
Hoe dat in zijn werk gaat kun je vragen:
anneke@project7-blad.nl
Voor wie het boek (in eerste instantie het
deel gericht op het voorjaar, eerdaags de
zomer en daarna de anderen) kan met onderstaande gegevens ook terecht in elke
boekhandel of verkoopadres waar men
boeken via het Centraal Boekhuis afneemt.

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 ingredienten. 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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‘Pastinaak – Pastinaca
Sativa

Je kan de pastinaak koken, in stamppotten
gebruiken, rauw eten of in een soep doen
of er gewoon pastinaaksoep van maken.
Roosteren kan ook, dit heb ik laatst geprobeerd in mijn Guru, maar daar vertel ik wel
een keer over in de nieuwsbrief ‘het Wilde
genieten’.

Deze keer ga ik vertellen over de pastinaak.
Het is alweer even geleden dat ik bij een
vriendin te gast was en er pastinaak op het
menu stond. Pastinaak kende ik wel maar
gegeten had ik hem nog nooit. Daar kwam
nu dus verandering in en… ik vond hem
heerlijk. Hoe ik de smaak moet uitleggen
zou ik niet weten, het wordt omschreven
als ‘zoete anijssmaak’ maar ik heb bij anijs
toch een ander idee. Dus gewoon zelf proeven dat is het meest handig ☺

Pastinaak is een ‘oude’ groente en was de
voorloper van de winterwortel. Totdat de
aardappel hem verdrong werd er van pastinaak puree gemaakt.
Toen Leiden in de 16de eeuw werd ontzet at
men hutspot, niet van wortel en aardappel
maar van wortel en pastinaak.

De naam pastinaca komt van het Latijnse
pastinum dat ‘eenvoudige ploeg’ of ‘hak’
(een schoffel die je naar je toe trekt) betekent. Maar het kan ook zijn dat de naam
komt van panakos; pan –> alles en akos –>
geneesmiddel. Naar panacee oftewel een
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‘voor alles goed middel’ kan de naam ook
verwijzen en pastinaca of pastinare betekent ‘omspitten’ of ‘wortel’. Dan is er nog
pastus --> voedsel, wat verwijst naar de
eetbare wortel. Sativa betekent gezaaid of
verbouwd gewas. Een naam dus waar je
veel kanten mee op kan.

Maar ook in de duinen is pastinaak in het
wild te vinden. Pastinaak is een tweejarige
plant. Het eerste jaar maakt hij een crème
witte penwortel die wel 20 cm lang kan
worden.
De wortel overwinterd en het tweede jaar
groeit hieruit opnieuw de plant die dan
gaat bloeien. Wortels oogsten in de herfst
van het eerste jaar dus. De plant kan wel 60
tot 90 cm hoog worden, het blad is glad, geveerd en getand. De bloemen verschijnen
in schermen en zijn geelgroen van kleur.
Pastinaak bloeit van juli tot september.

Pastinaak, een geteelde plant dus die ook
veel in het wild voorkomt. Je ziet hem in
bermen staan, herkenbaar aan zijn geelgroene schermbloemen.

In het wild geoogst

De signatuur van pastinaak vertelt ons al
het een en ander waarvoor we de plant
zouden kunnen gebruiken. Schermbloemen werken op het hoofd. Bij lichtgevoeligheid of bij een ‘vol’ hoofd.
Het ingetrokken blad laat weten dat de
plant ontkrampend werkt en de geelgroene kleur van de bloemen geeft een
werking aan op maag, milt, darmen en suikerstofwisseling.
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De witte kleur van de wortel zegt dat hij
helpt bij ontstekingen en de penwortel
werkt aardend.
Dus ben je verkrampt, laat je moeilijk oude
dingen los, stel je te hoge eisen aan jezelf
dan is pastinaak het lichtje in de donkere
tunnel.
Verder is pastinaak een goede voorjaarsreiniger. Hij helpt afvalstoffen uit je lichaam te
verwijderen en dat doet hij op alle mogelijke manieren. Pastinaak opent alle openingen. Hij werkt urinedrijvend en is zweet
bevorderend. Helpt tranen, snot en oorsmeer naar buiten te werken. Doet goed bij
astma en helpt de spijvertering. Daarnaast
verbeterd pastinaak de constitutie (algehele gezondheid)
Pastinaak niet zaaien vóór april, anders
bloeit hij al het eerste jaar. We gebruiken
van pastinaak de wortel, voor thee of soep
maar je kan er ook tinctuur van maken.
Oogsten kan in het eerste jaar van oktober
tot januari, dus vóórdat de plant heeft gebloeid.
Marja Frederiks
Foto’s Anneke Bleeker

Recepten van Anneke
met Pastinaak

Hutspot...
Wij zijn gewend om hutspot te maken van
aardappelen, wortels en uien met daarbij
meestal een rookworst gepresenteerd.
Vroeger, ten tijden van Leidens Ontzet gebruikte men pastinaken in plaats van aardappelen en draadjesvlees in plaats van een
rookworst.
Een lekkere tip is om een combinatie te maken. Je kunt er voor kiezen minder aardappelen te schillen, daar voor in de plaats enkele pastinaken te gebruiken samen met
wortels en uien.

Een verwarmende winterkost, nog even
wachten.
Anneke
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Pastinaakboter...
Smeuïge roomboter (roomboter op kamertemperatuur) voorzien van fijn gesneden jonge bloemen van de pastinaak.

Salade met pastinaakbloemen...
Mini schermpjes, dus jonge bloemen van
de pastinaak sieren dit bordje samen met
drie blauwe bloempjes van het komkommerkruid en de bloemblaadjes van een
goudsbloem.

Boekentip
Help, er zit een pastinaak in mijn
soep
Anneke neemt ons
in dit natuurlijke
soepboek op verrassende wijze mee
in de wereld van
puur en gezond
soep koken.
Alles wat we eten
gebruikt het lichaam als bouw- of
brandstof. Als je
kiest voor goede ingrediënten, wordt
het lichaam op de
juiste wijze gevoed. Kijk eens naar wat de
natuur in je directe omgeving zoal te bieden heeft! Heb je wel eens brandnetels in
de soep gedaan? En wat dacht je van
daslookblad, kleefkruid, look-zonder-look,
of zevenblad?
In dit boek vind je soepen met allerlei bijzondere ingrediënten en heerlijke smaakcombinaties.
De meeste soepen zijn gemakkelijk te bereiden, je hoeft geen ingewikkelde kooktechnieken toe te passen. Wat denk je van
appelsoep, een stevige lentesoep of een
courgettesoep met een stevige bite? Soep
gaat er altijd in! Laat je meenemen in de
wereld van de gezonde soeprecepten.
Het boek is te bestellen via een van de onderstaande linkjes, daarmee steun je de activitei-

ten van Project 7-blad en het kost jou niets
extra! Dank je!
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872527&PC=42787
0AA
of
https://www.project7blad.nl/?page_id=53

11

Heksen Soep…
In soep kun je van alles verwerken.
Mijn belofte om voor een flinke groep, voor
een pan soep te zorgen, ontaardde in een
paarse ‘heksensoep'.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pastinaak
broccoli
uien
roomboter
Keltisch zeezout
gedroogde Italiaanse kruidenmix
mosterdzaadjes
gedroogde rode peper
zevenblad
paardenbloemblad
mierikswortel
rozemarijn (twee takjes)
tijm (enkele takjes)

Als ‘het beestje maar een naam heeft’… en
een geintje moet kunnen op z’n tijd, dat
maakt het extra gezellig.
Deze heksensoep ontstond heel gewoon
omdat ik een vers rood kooltje had liggen.
Deze gebruikte ik als uitgangspunt samen
met nog wat groenten die we op voorraad
hadden.
Daarbij plukte ik het één en ander en zo
ontstond deze soep.
Geheel spontaan dus, maar daar is soep
ideaal voor. Om een beetje in de paarse
kleur te blijven leek het me mooi
witte/crème tinten en groen toe te voegen,
geen oranje worteltjes maar pastinaken die
ook enigszins die sfeer hebben.
Met zevenblad, paardenbloemblad en jong
mierikswortelblad uit eigen tuin samen
met rozemarijn en tijm ook van eigen oogst
werd het een smakelijk geheel.

Ingrediënten:
•
•
•

rode kool
bloemkool
knolselderij

Werkwijze:
Smelt roomboter (driekwart pakje op een
grote pan van ± 12 liter; heksensoep klinkt
natuurlijk geweldig als je soep voor een
groot gezelschap moet maken).
Smelt de boter langzaam; hij mag niet bruin
worden! Snijd de uien redelijk fijn. De soep
wordt niet gepureerd, dus moeten de
groenten goed ‘behapbaar’ zijn.
Doe de uien in de pan bij de boter en fruit
ze al roerend, tot zij glazig zien.
Doe dan het Keltisch zeezout, de gedroogde peper, mosterdzaadjes en Italiaanse kruiden erbij, samen met al een
flinke scheut water.
Snijd de rode kool fijn (eerst in twee helften, dan de massieve kern eruit en dan
beide delen overdwars in smalle reepjes
van 1,5 à 2 millimeter breed).
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Doordat de koolbladeren over elkaar heen
liggen, vallen zij uiteen in dunne reepjes.
Voeg deze nu aan de soep toe.
Voeg eventueel nog wat water toe. De
groenten moeten net aan onder water
staan.
Als de kool enigszins begint te garen doe je
de bloemkool- en broccoliroosjes in de pan.
Houd het waterniveau goed in de gaten; je
kunt naderhand beter nog wat water toevoegen dan dat de soep te dun is.
Rits de blaadjes van de rozemarijn en de
tijm van de stengeltjes. Snijd deze blaadjes
ragfijn. De stengeltjes worden niet verwerkt, meestal zijn deze te houtig. Voeg
deze kruiden ook toe aan de soep.

Extra noot: De stronken van de broccoli en
van de bloemkool kunnen ook in de soep
mits je deze in kleine blokjes snijdt.
De pastinaken en knolselderij gingen met
'huid en haar' mee in de soep, met andere
woorden: met schil en al.
Als je biologische groenten gebruikt dan
kun je van alles profiteren, wel goed
schoon schrobben en eventuele harde
stukjes verwijderen, we blijven wel kritisch.
Hang je heksenmuts aan de kant en eet
smakelijk.
Anneke

Snijd nu de knolselderij en de pastinaken in
kleine blokjes (knolselderij: maximaal een
kubieke centimeter, pastinaak: iets kleiner). Doe ze ook in de pan.
Snijd de bladeren van de mierikswortel fijn
en doe ze in de soep.
Snijd tenslotte de bladeren van de paardenbloem en het zevenblad fijn en doe ze,
als de soep eigenlijk al klaar is, er ook bij.
Blijf alles steeds goed roeren, om de ingrediënten zo goed mogelijk te verdelen.
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Versierd gebakje ...

naam zegt het al, ruiken citroenachtig en
houden met hun geur muggen op afstand.
De lila kleine geraniumbloempjes op de
foto zijn van de citroengeranium.
Alle geraniumbloemen zijn eetbaar.
Grote trossen of harde stukjes zijn niet fijn
om te presenteren, een enkel bloempje
staat wel compleet voor het beeld maar
bloemblaadjes worden gemakkelijker opgegeten en wanneer je biologische, in elk
geval gifvrije geraniums hebt dan kun je
naar hartenlust de maaltijden verrijken
met een portie gezelligheid.

Eetbare bloemen geven een heel feestelijk
effect aan alles wat je hiermee versiert.
Gebak, toetjes, salades, soep, sauzen, maar
ook bij een doorsnee maaltijd, een bloemetje trekt positieve aandacht.
Op dit gebakje zie je de bloemblaadjes van
een roos, een geranium en citroengeranium.
Geraniums heten eigenlijk Pelargonium. In
de volksmond noemen we ze meestal allemaal geranium.
We weten ook eigenlijk allemaal wel over
welke planten we het dan hebben, de planten in plantenbakken, balkonbakken,
bloempotten, de bloemen in vele kleuren
maar rood en roze komen naast wit en pasteltinten toch het meest voor.

Als je deze planten ergens koopt waar ze
niet biologisch genoemd worden maar wel
volgens deze methode gekweekt worden is
het uiteraard helemaal oké.
Bloemen kunnen je hele dag opvrolijken
vanaf het ontbijt tot de laatste maaltijd.
Bloemen op de maaltijd dwingen ook een
soort respect af, je kijkt er naar, geniet er
van en eet rustiger en gezelliger.
Bloemen op een maaltijd is ook alleen leuk
als je de tijd kunt nemen om gezellig aan
tafel te zitten of om even rustig een kop
koffie, thee of iets anders te drinken met
een overheerlijk gebakje.
Bloemen kleuren je dag.

Althans mij valt het op dat die kleuren veelvuldig in beeld komen.
Geraniums zijn tuinplanten, vaste planten.
Pelargonium is een eenjarig soort, wel
goed te stekken en over te houden als daar
de omstandigheden goed voor zijn maar in
de praktijk kopen de meesten elk voorjaar
weer nieuwe planten.
De bloemblaadjes op dit gebakje komen
van de Pelargonium.
De naam Pelargonium is afgeleid van pelargos = ooievaarsbek. Citroengeraniums, de

Anneke
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Dahlia, pure schoonheid...

Wel moeten we er altijd op letten dat we
bloemen gebruiken die niet bespoten zijn
dus uitsluitend gifvrije soorten, liefst biologisch gekocht of van anderen gekregen/overgenomen waarvan je weet dat ze
ook net zo goed zijn.
Eetbare bloemen zijn leuk maar we blijven
wel alert, gifvrij is belangrijk.
En... zelfs de knollen zijn eetbaar maar ik
moet heel eerlijk bekennen dat ik deze nog
nooit op ons bord geserveerd heb.
Anneke

____________________
Cichorei, een sprookje

Dahliabloemen zijn prachtig en er zijn heel
veel kleuren en maten.
Een grote bos in een vaas staat echt geweldig maar ik kan ook genieten van één enkele bloem met een paar andere bloemen
en takjes of blaadjes samen in een vaasje.
De dahlia oogst bewondering als je de bloemen heel goed bekijkt.
Onze ogen genieten maar we kunnen er
ook op een andere manier van profiteren
door de bloemblaadjes los geplukt over
een salade of andere maaltijd te strooien.
Dahliabloemen zijn eetbaar, je eet alleen
een bloem niet in zijn geheel op maar de
bloemblaadjes zijn fantastisch om te gebruiken. Kleine blaadjes, wat grotere blaadjes, zachte kleurtjes, felle kleurtjes, de dahlia bezorgt ons verschillende feestjes als je
deze in je tuin hebt.

Cichorei groeit langs wegen, op dijken en
rond bankjes in parken. Het groeit en bloeit
zelfs op een uitgedroogde, gebarsten bodem. Hoe die plant daar is gekomen is een
legende over de belofte te wachten op de
terugkeer van een geliefde. Luister naar dit
sprookje uit de tijd van de Kruistochten:
Al bijna 1000 jaar zijn er godsdienstoorlogen in het Midden Oosten. De eerste Kruistochten vinden plaats aan het einde van de
elfde eeuw.
In die tijd trekken, na een oproep van de
Paus, vele tienduizenden heldhaftige en
diep gelovige christelijke, rijke en arme
mannen naar het Heilige Land om Jeruzalem te ‘bevrijden’ van de moslims. De
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meeste kruisvaarders zijn nooit teruggekomen door de ontberingen en gevechten.
Eén van de kruisvaarders is een stoere ridder uit de Lage Landen. De nobele ridder is
verliefd op een mooie jonkvrouw, Cichorei,
wiens opvallende heldere lichtblauwe ogen
hij niet kan weerstaan.
De edelman kan de oproep van de Paus
echter ook niet negeren en hij laat haar
smachtend achter. Hij belooft terug te komen als zij op hem blijft wachten.
Dat neemt jonkvrouw Cichorei ter harte en
zij wacht jarenlang liefdevol en geduldig op
zijn terugkomst. Het wachten valt haar
zwaar. Iedere morgen loopt ze naar de
zandweg en staart in de verte in de hoop
dat hij wederkeert.
Maar iedere middag moet ze teleurgesteld
naar huis terug keren. Zo loopt ze dag in
dag uit, jaar in jaar uit rusteloos langs de
kant van de weg en kijkt met haar helderblauwe ogen naar de horizon.
Tijdens de hete zomer van het jaar 1099 is
het te warm om op en neer te lopen en ze
tuurt dagen lang vanaf een vaste plek naar
de einder. Cichorei wacht daar zo lang dat
haar voeten wortel schieten en zij verandert in een ranke plant met bloemen zo
groot en blauw als haar ogen.
Tot de dag van vandaag kunnen we haar
zien staan langs de kant van de veldweg
met haar helderblauwe ogen die alleen ‘s
morgens smachtend naar het zuiden staren
en die ‘s middags verdrietig sluiten als hij
weer niet teruggekomen is.
Cichorei kan ruim een meter hoog worden
en heeft op haar vrij kale takken opvallende
lichtblauwe bloemen die ‘s morgens opengaan en ‘s middags sluiten.
De Latijnse naam voor cichorei is “Cichorium intybus”. Cichorium betekent zoiets
als “plek waar mensen in de buurt wonen”
of “lopen langs het veld”.

Cichorei groeit dan ook in de buurt van
mensen en wil net zoals de weegbree en
het madeliefje betreden worden.
De wortel wordt gebruikt voor namaakkoffie. Vermoedelijk hebben de Romeinen de
plant naar onze streken meegenomen.
© Els Baars,
Zie voor meer verhalen op de site van Els
Baars:
https://natuurverhalen.nl/2020/06/06/cichorei-de-blauweogen-van-een-jonkvrouw/
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