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Voorwoord: Genieten… 
 
Het woord genieten is van groot belang in deze bizarre tijden. 
Laten we vooral niet uit het oog verliezen dat er ook nog heel veel mooie dingen zijn waar 
we blij van worden. 
De natuur laat ons steeds zien wat groeit en bloeit in dat bepaalde seizoen, er groeit zoveel 
‘voor onze voeten’ wat we culinair in kunnen zetten, wat gezellig op een vaasje kan staan, 
kortom; er valt volop te genieten van de eigen tuin, wie geen tuin heeft wellicht op het eigen 
balkon en/of in de omgeving. 
Daarom gaan wij ook aan de wandel en wie ons vergezellen wil is welkom. 
Meer hierover in deze nieuwsbrief. Wie op de hoogte wil blijven kan zich bij mij melden, 
kwestie van even per mail aangeven wat je wensen zijn. 
We werken ook heel hard aan de boeken die gericht zijn op ‘wilde’ groenten, kruiden en eet-
bare bloemen. 
De tweede versie (Zomer) zal eerdaags verschijnen; ondertussen werken we ook nog aan 
volgende delen. 
We hebben het zo druk als een klein baasje, maar afleiding en de focus op ‘puur natuur’ en 
onderwerpen die wel goed voor ons zijn geven vitamientjes. 
Naast dat het leuk is dit soort informatie te delen is het in mijn beleving juist nu ook super-
belangrijk. Wie vaker mee geweest is met een wandeling weet dat ik al jaren deel dat we 
kunnen overleven op brandnetels en water. 
Brandnetels bevatten alles wat we nodig hebben en water is essentieel. 
Dit is geen leuk vooruitzicht, ook dat benoemde ik altijd, maar wel handig om te weten. 
Helaas beginnen deze uitspraken realiteit te worden in deze zeer bizarre tijd. 
Want er hoeft maar dit te gebeuren of het transport ligt stil, valt de stroom uit dan werken 
pinautomaten niet meer, kunnen winkels niet goed bevoorraad blijven en zal alles ontregeld 
zijn. Ben ik nu een zwartkijker? 
Hmmm… graag blijf ik optimistisch maar we denken ook realistisch. Jezelf kunnen redden is 
dan wel een pre. 
En dat deel ik graag met zoveel mogelijk mensen en ook dit benoem ik al jaren. 
We gaan dus gestaag door, de wandelingen hebben een dubbele functie, even met een paar 
gelijkgestemden op pad maar ook samen kennis delen. 
Toch is dat samen op pad in deze tijd wellicht nog belangrijker. 
Voel je welkom als je kansen ziet mee te gaan. 
Vol is vol, we gaan niet met grote groepen op stap en een ieder gaat mee op eigen verant-
woording, we organiseren niets via de agenda van Project7-blad, we vragen dus ook geen 
financiële bijdragen. We zijn van mening dat we er gewoon moeten zijn, het samen zo gezel-
lig mogelijk moeten maken. 
Geniet van alles wat er via deze nieuwsbrief delen. De bijdrage van Marja met haar kamado. 
Van Barbera kregen we eieren in weckpotten en zij deelt het recept met jullie. 
Allemaal leuke verrassende dingen, daar worden we blij van.  
Wie interesse in de nieuwe boeken heeft kan daar ook meer over lezen. Geniet in de ko-
mende weken, en tot eind volgende maand. 
 
Anneke  
Gaasterland – augustus 2020 
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Een ontbijtje met een eitje... 
 
Al jaren is het ons bekend dat het goed voor een mens is om de dag met warme, voedzame 
gerechten te beginnen. 
Nu waren wij ook van 'gemak en bakjes yoghurt' en andere ontbijtjes dan gebakken eieren 
met groente als ontbijt. Sinds februari 2020 zijn we heel consequent en zijn de bakjes 
yoghurt als ontbijt terug te tellen. 
We eten soep, gebakken ei, restanten van de avondmaaltijd zoals nasi, macaroni, hartige 
taart, pannenkoeken, pizza, bedenk het maar. 
We maken ook wel een salade met bladgroente, linzen of kidneyboontjes. 
Een gebakken ei, soms alleen een  gebakken ei, een andere keer ‘opgetuigd’ met groenten 
en bloemen zoals in dit voorbeeld. 
Het bevalt ons uitstekend, ik moet er niet meer aan denken terug te stappen naar alleen 
bakjes yoghurt (met honing, siroop, fruit of... we maakten er evengoed wel wat van), naar 
soms een broodje, naar... wat gangbaar is bij de meesten van ons als ontbijt. 
Wij zijn helemaal overstag. 
We hebben biologische potjes soep op voorraad staan, een mosterdsoep in de ochtend is 

heerlijk hoor.       
Maar we koken ook zelf soep en maken een voorraadje. 
Met het avondeten houd je er al rekening mee. Koken we bijvoorbeeld nasi dan is het 
helemaal niet erg om een pak rijst op te maken en wat extra gezonde groente toe te voegen 
om of de volgende ochtend of een dag later snel iets als ontbijt op tafel te toveren. 
Heerlijk! 
En hoe komen we hieraan? 
Vanuit de Chinese Geneeskunde is dit een normale basis. 
Maar tussen weten en doen ligt een heel breed pad, soms een ravijn. Wij hebben dat ravijn 
overwonnen en voelen ons er wel bij. 
 
Het eitje dat we aten als ontbijtje: 

   
Snijbiet Zevenblad Bloem van de venkel 

   
Afrikaantjes Goudsbloemen Alle ingrediënten 
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De groenten worden gesneden Even fruiten Eieren in de pan en de bloemblaadjes 

 
Snijbiet, zevenblad en de bloem van venkel van eigen oogst, fijn gesneden en even 
omgeroerd in de pan. Wij gebruiken als vet in de regel roomboter of kokosolie. 
De eieren erbij en daar overheen gingen de bloemblaadjes van een afrikaantje en een paar 
goudsbloemen. 
 

   
Mooi, deze combinatie De decoratie Langzaam garen met deksel erop 

 
Afrikaantjes hebben een heerlijke pittige smaak en één, hooguit twee bloemen, afhankelijk 
van de grootte, is genoeg. Overigens is het blad ook te gebruiken, denk aan mooi jong blad. 
Nadat het gebakken ei klaar was mochten de bloemen en een paar bladeren van Oost-
Indische kers samen met nog een vers geplukte goudsbloem het geheel versieren. 
Oost-Indische kers heeft een peperige smaak en combineert heerlijk met dergelijke 
gerechten. 
 

  
 
En zo creëren wij aan het begin van de dag op gezette tijden al een feestje op ons bord. 
 
Anneke  
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Aardappelpannetje 
Een lekker gerecht dat gauw klaar en erg lekker is. 
 
Men neme een restant gekookte aardappels... 
een flinke ui 
een bakje cherrytomaatjes 
snijbiet 
Oost-Indische kers (bloem en blad) 
selderij 
biologische roomboter (om in te bakken) 
kaas  
eetbare bloemen ter verhoging van de feestvreugde... 
grasklokje 
korenbloem (bloemblaadjes) 
vogelwikke (enkele bloemen en blaadjes) 
viooltje 
 

   
Snijbiet Selderie Oost-Indische kers – bloem en blad 

   
Korenbloem Grasklokje Vogelwikke 

   
Viooltjes Cherrytomaatjes – zaad verwijderd Groenten fijnsnijden 

 
Snijd de aardappelen in blokjes en doe ze in een (grote) koekenpan, met de roomboter.  
Was de tomaatjes en snijd ze doormidden. Verwijder de zaadjes en het vocht.  
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Als je dit laat zitten wordt het aardappelpannetje klef. Maak de ui schoon en snijd hem in 
tweeën, snijd dan smalle halve ringen. Snijd de groenten in smalle reepjes. Snijd de bloemen 
en het blad van de Oost-Indische kers fijn. Doe alles in de koekenpan. Meng alles goed 
dooreen en blijf roeren terwijl je de groenten en aardappelen bakt. Dek het 
aardappelpannetje af met kaas en laat de kaas smelten. Schep dan wat op je bord en 
decoreer met de bloemen en blaadjes. 
 

   
Fijngesneden groente in de pan Oost-Indische kersbloemen snijden Oost-Indische kers in de pan 

   
Verwarmen en … … goed dooreen roeren Tomaatjes erbij 

   
Blijven roeren tijdens het warmen Afdekken met kaas en laten smelten Bloempjes ter decoratie 

 

  
Op het bord geschept en gedecoreerd Verbluffend mooi en heel lekker! 
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Soepzooitje... 
 
De wereld is een soepzooitje, alles draait in de soep en volgens de leer van de Homeopathie 

moet je het kwaad met het kwaad bestrijden dus koken we soep!       
Gezonde soep welteverstaan.  
Zondag 23 augustus kreeg ik een prachtige groentetas waarin o.a. mooie tomaten lagen. 
In onze tuin was er ook een behoorlijk aantal rijp dus de tomaten uit de Noordoostpolder 
mochten samen met die van ons uit het Gaasterland een feestje bouwen in de soeppan. 
Wat hadden ze een plezier samen met enkele andere groenten en kruiden. Enne... met het 
portie liefde erbij gedeponeerd.  
Glazen potten gevuld met de hete soep, deksels er direct opgedraaid en nu staan ze als voor-
raad te wachten voor momenten dat we 'even snel wat op tafel willen zetten'. 
Of... als alles nog meer in de soep gedraaid gaat worden. Dan redden wij ons met onze eigen 
soep! 
Zo ook met zelfgemaakte zuurkool en andere mogelijkheden om wat op voorraad te hebben 
staan. 
Regeren is vooruit zien. 
In Den Haag maken ze er een soepzooitje van dus trachten wij het gestructureerd te doen. 

     

Geintje...      

 

Nu even serieus… 
Wat betreft de glazen potten, deze moeten brandschoon zijn, er mag geen soep door het 
vullen van de potten aan de rand blijven zitten en de deksels moeten ongeschonden zijn. 
Gebruik geen deksels die eerder met ‘geweld’ geopend zijn. 
De potten soep zetten wij rechtop, ze zijn goed gevuld zodat er maar een klein laagje lucht 
tussen de deksel en de soep overblijft. 
Door de soep die kokendheet, dus direct vanaf het vuur, in de potten te doen en deze te slui-
ten trekken zij snel vacuüm. 
Zo kun je de soep op een koele plaats bewaren. Denk dan ook rustig aan een schuur of an-
dere ruimte waar het in de komende maanden kouder zal zijn dan in huis. 
Controleer op gezette tijden de deksels. Wij maken zo op verschillende momenten door het 
jaar heen soep op voorraad. 
Ken je dat? 
Persoonlijk kook ik altijd een pan vol. Soep kan ik niet in kleine porties koken, dat werkt niet. 
Soep maak ik ook elke keer weer anders. Het is maar net wat ik in huis heb, wat er voor mijn 
voeten groeit, etc. 
Een vast recept hanteer ik dan ook niet. 
Wel gebruiken we de goede vetten, biologische roomboter, kokosvet of ghee als basis van 
de soep. 
Keltisch zeezout is ook een vast onderdeel en verder ‘rotzooi’ ik maar wat aan, wel lettend 
op de verhoudingen. Diverse verse of gedroogde kruiden kun je naar eigen inzicht toevoe-
gen. 
Je kunt beter water moeten toevoegen dan tot de conclusie komen dat het te waterig is. 
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En… maak je een maaltijdsoep of een tussendoorsoepje. De ene soep mag krachtiger, dikker 
en voedzamer zijn en de andere is voor de hartigheid, voor even wat tot je nemen maar niet 
bedoeld als maaltijd. 
Met soep kun je alle kanten op. 
Je kunt er ook voor kiezen een hele stevige substantie te maken, in kleine potjes te bewaren 
en tijdens het opwarmen water of bouillon toe te voegen. 
Zeker in deze tijden is het helemaal niet verkeerd een voorraadje op te bouwen en kleine 
potjes nemen minder ruimte in beslag. 
Eigen gemaakte soep met gezonde ingrediënten zonder toegevoegde zooi is waardevol en 
altijd gemakkelijk. Wanneer je ‘dikke’ soep in kleinere potjes bewaart, kun je deze zelfs als 
pastasaus gebruiken als dat zo uitkomt. 
Daar kun je dan nog wat verse ingrediënten aan toevoegen wanneer je de maaltijd aan het 
bereiden bent, denk aan verse zevenblad, brandneteltoppen of andere bladgroente. 
Wie eigen groenten teelt kan zo veel gebruiken en als voorraad wegzetten. 
Wie geen eigen groenten teelt, kan letten op aanbiedingen in de natuurwinkel, bij biolo-
gische groenten, en daarop inspelen. 
 
Anneke 
 

  
Oogst uit eigen tuin Gekregen uit de Noordoostpolder 
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Wanneer je iets oogst voor culinair gebruik... 
 

Maar ook wanneer je iets plukt om op een vaasje te zetten... 
 
Tip... 
Een ouderwets flessenrek, daar lege glazen potjes in gezet 
en gevuld met water, doet fantastisch dienst om dat wat net 
geplukt is meteen te verzorgen. 
 
Thuis gekomen kan het rekje even in de schaduw staan en 
hoef je niet meteen gehaast je oogst te verzorgen. 
Zeker op warme dagen is het zo bekeken, hangt alles wat je 
plukt in no-time 'op half elf'. 
 
Super handig; ik ben reuze blij met dit rek, jaren geleden in 

een kringloop voor 1 euro gekocht.      
 
Kan mee in de auto als dat zo uitkomt, neemt gemakkelijk 
mee in de hand, niets dan voordelen. 
 
Anneke 
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Jaaaahh, Guru tijd, deze keer uienbrood! 
 
Uienbroden heb ik inmiddels in verschillende soorten en maten uitgeprobeerd in de Guru: 
 
Omgevouwen, een plak deeg belegd en dan de randen naar binnen gevouwen en nog een 
beetje vulling er op, een dubbeldekker: een plak deeg, kaas, uien en kruiden er op en ge-
woon nog een plak deeg er bovenop en die ook beleggen, en gewoon één laag deeg en vul-
ling er op. En eerlijk is eerlijk: de laatste bevalt me het best.  
Het deeg krijgt dan een betere kans om te rijzen en dat levert een luchtiger broodje op. 
Voor het deeg neem ik mijn ‘oude vertrouwde’  brooddeeg recept.  
Ik bak alles met speltmeel.  
 
Over speltmeel wordt vaak gezegd dat het minder gluten bevat maar dat is niet waar.  
Er zijn speltrassen die zelfs meer gluten bevatten dan gewone tarwe.  
Toch wordt spelt beter verdragen door mensen.  
De gluten in de spelt zijn veel gevoeliger dan de gluten in tarwe en dat is de reden dat je 
spelt anders moet verwerken dan tarwe, niet te lang kneden, niet keer op keer doorslaan, 
dan gaat namelijk al het leven er uit.  
 
Wil je meer weten over spelt? Op internet is best veel te vinden maar dit vind ik een leuke 
site: https://spelthuys.nl/Home.  
Vóórdat ik dit allemaal wist heb ik verscheidene ‘tegeltjes’ en ‘planken’ gebakken maar ge-
lukkig gaat het inmiddels alweer vele jaren heel goed ☺. 
 
Brooddeeg  (op herhaling) 

• 400 gram speltbloem 

• 100 gram volkoren speltmeel 

• 1 theelepel droge gist 

• een schep suiker 

• zout 

• een stukje boter 

• 300 ml. lauw water 
Ook hier weer natuurlijk: wil je minder maken neem gewoon van alles de helft. 
 
Voor mijn 2 uienbroodjes heb ik de helft van bovenstaand brood recept gemaakt, samen 250 
gram meel dus.  
 
Direct na het kneden heb ik het deeg in twee gelijke delen gesplitst en op het aanrecht uit-
een gedrukt en getrokken tot een lengte van 25 cm, de grootte van mijn pizzasteen want 
daar moeten ze natuurlijk op passen.  
Ik heb het deeg  een half uur, kan ook drie kwartier zijn geweest, laten liggen.  
 
Ondertussen heb ik uien gesneden, kaas geschaafd en de Guru opgestookt tot ongeveer 
180°. Voordat die lekker op temperatuur is ben je zo een half uurtje verder.  
Op een gegeven moment begon het deeg zichtbaar te rijzen.  
 

https://spelthuys.nl/Home
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Toen heb ik er één laag extra belegen kaas plakjes (geraspte kaas kan natuurlijk ook) opge-
legd en Italiaanse kruiden overheen gestrooid (salie, basilicum, oregano, peterselie en roze-
marijn).  
De ui heb ik schoongemaakt en in dunne ringen gesneden, dat vind ik toch lekkerder dan 
stukjes ui. Dunne ringen worden toch net even beter gaar. 
Daarna heb ik eerst een brood op de steen in de Guru gelegd en ter plekke de uien er op ge-
daan. Dat scheelt een hoop geknoei. Klep dicht en 20 minuutjes bakken. En dat ruikt lekker!! 
Tweede brood hetzelfde verhaal. 
 
Marja Frederiks  
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Wandelingen… 
 
Via Project7-blad stonden er voor het ingaan van alle beperkingen vanaf afgelopen maart 
regelmatig wandelingen op de agenda. 
Incidentele wandelingen en via ‘Wandelende’ studiegroepen. 
De studiegroepen, studie tussen aanhalingstekens want de zes dagen per jaar verdeeld over 
de maanden vanaf ongeveer maart tot in het najaar stonden in het teken van ‘wilde’ 
groenten, kruiden en eetbare bloemen, maar op een gezellige manier. 
Studiegroep geeft aan dat we serieus kijken, maar het is/was uiteraard geen ‘schools 
gebeuren’. 
Zesmaal op een vaste dag, een groep kan op zes woensdagen draaien, op zes zaterdagen of 
welke dag dan ook… met een aantal weken ertussen en steeds samenkomend op een andere 
locatie in een provincie of ‘buur’ provincie. 
Dat was heel leuk en waardevol.  
Wandelen is goed, wandelen geeft energie, wandelen verruimt je blik, wandelen schept 
gelegenheid tot goede gesprekken. 
Via Project7-blad plannen we niets, geen wandelingen, geen studiegroepen op een vaste 
locatie en geen lezingen. 
Maar… we blijven zelf wel om ons heen kijken naar mooie locaties en zeggen dan… wie zin 
heeft? 

Sluit je aan      . 
Belangstelling? 
Lees hieronder de mail die allen kregen die op de lijst staan om deze informatie te 
ontvangen: 
 
Beste allemaal, ontvangers van info rond – tegenwoordig – wandelingen… 
 
Wandelingen in de planning te Veenwouden, Wijnaldum, Gaasterland en Lage Vuursche… 
Lees hieronder. 
 
Afgelopen dinsdag reden we dit jaar voor het laatst naar de kop van N-H om een rondje te 
lopen langs zoutminnende planten bij de Kleiput van Vatrop, gecombineerd met een stuk via 
Oosterland. 
Gezien de tijd van het jaar en het feit dat de planten zoals zeekraal etc. steeds minder 
aantrekkelijk worden om te oogsten voor culinair gebruik gaan we als alles mee zit volgend 
voorjaar/zomer daar wel weer een keer naar toe. 
We troffen het deze keer niet met het weer maar toch hebben we plezier gehad met elkaar 
en waren we goed uit gewapperd.  
 
Donderdag 3 september gaan we met een stel naar Wijnaldum bij Harlingen. 
Wijnaldum staat bekend om zijn krachtplekken, hoge energie. Deze middag is vol. 
Teleurgesteld? 
Dinsdag de 15e krijg je de volgende kans. 
https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/plaats/wijnaldum  
 
Woensdagmiddag 9 september gaan we naar Veenwouden. 
We zijn uitgenodigd door Tine. We verzamelen op hun erf. 

https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/plaats/wijnaldum
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Tine is zo gastvrij om voor koffie/thee te zorgen (dus hebben wij bedacht dat iedereen een 

vrijwillige bijdrage geeft      ). 
We laten ons verrassen, voor ons ook een gebied waar we nog niet eerder gewandeld 
hebben. 
Veenwouden ligt niet ver van Leeuwarden, Drachten en Dokkum. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veenwouden  
 
Dinsdagmiddag 15 september Wijnaldum. Samen met Anita deze middag bedacht. 
 
Donderdagmiddag 17 september Gaasterland, verzamelen op de oude vertrouwde plek 
voor een rondje kruidenwei en bos. 
We zijn dan alweer iets verder in de tijd dus zullen we in het bos ook wel de nodige tekenen 
aantreffen richting de herfst. Afgelopen zondag zagen we op één plek al enorme grote 
prachtige zwammen. 
 
Dinsdagmiddag 22 september Lage Vuursche, nog even onder voorbehoud… We gaan met 
een kenner bij uitstek van het gebied op pad. Tjarda heeft dit geregeld en het idee is dat we 
eerst met hem aan de wandel gaan en vervolgens de middag bij hem thuis afsluiten met 
thee. Vanaf de wandellocatie rijden we dan in 15 minuten naar zijn huis. 
Onder voorbehoud heeft ermee te maken dat, als zijn reis naar Duitsland door kan gaan, de 
datum verzet moet worden. 
Lage Vuursche ligt op de Utrechtse heuvelrug dichtbij Baarn. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lage_Vuursche  
 
Alle middagen verzamelen vanaf 12.30 uur tot 13.00 uur. Wat niets anders wil zeggen dan 
dat we de gelegenheid geven uiterlijk 13.00 uur aanwezig te zijn. 
Omdat we het al gewend zijn dat jullie van verschillende kanten komen is dit een handige 
afspraak. 
Wie zich opgeeft voor een bepaalde middag krijgt vlak voor de bewuste datum het adres 
waar we samenkomen. 
De middagen zijn kosteloos, waar we opsteken met wie dat wenst, zoals in Rijs (Gaasterland) 
waar we steevast eindigen bij Hotel Jans, betaalt een ieder zelf de eigen consumpties. 
 
Deze datums staan niet op de site van Project7-blad omdat wij niet handelen namens 7-blad 
maar spontaan datums zijn gaan delen en wie mee wil is welkom. 
Gelijkgestemden ontmoeten elkaar, raken in gesprek. Heel belangrijk, juist nu.  
Wijnaldum gaan we bezoeken om zijn leylijnen.  
 
Veenwouden, we laten ons verrassen en gaan zeker ook letten op ‘wilde’ groenten, kruiden 
en eetbare bloemen, wat in Gaasterland idem aan de orde is. 
In Lage Vuursche laat ik mij ook verrassen en lijkt het mij heerlijk eens als toeschouwer mee 

te lopen.       heel verrassend en allemaal dankzij mijn oproep aan jullie. 
Dank Tine en Tjarda dat jullie reageerden.  
 
Hartelijke groet, 
 
Anneke 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Veenwouden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lage_Vuursche
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Een bloempje is zo geplukt... 
 
Wanneer je bloeiende bloemen in je nabijheid hebt staan die ook nog eens puur zijn, dus on-
bespoten, dan kun je al heel snel de kleinste hapjes versieren en daardoor extra genieten. 
Bloemen maken ons blij, althans dat zal een ieder beamen die niet zonder bloemen kan. Zo'n 
persoon ben ik dus. Van kleins af aan kijk ik al naar de kleinste bloempjes en alles daar boven 
tot reusachtige exemplaren.  
Wanneer je even rustig samen wilt zitten, samen met gezinsleden of met anderen en je pre-
senteert een toastje dan is het een feestelijk gebeuren wanneer er een eetbaar bloempje op 
ligt. Bij deze voorbeelden plukte ik de bloemblaadjes van de anjer en de geranium, en de 
bloempjes van de begonia, vlambloem en het vlijtig liesje.  
Deze voorbeelden zijn niets anders dan ter inspiratie. Dezelfde bloemen staan natuurlijk ook 
geweldig op een salade, op een broodje kaas, op een stamppotje, op... bedenk het maar. 
Zeg het met bloemen. Bloemen kleuren je dag en laten je in een andere energie gaan, een 
liefdevolle energie, een nadenken over hoe mooi de natuur is. 
De natuur is sterk, wij mensen moeten ons juist nu voeden met mooie en gezellige dingen 
die heel gemakkelijk te realiseren zijn. En... zo fleur je ook anderen op als je samen bent. 
 
Anneke 
 

   
Anjertje Geranium Vlambloem (phlox) en begonia 

   
Begonia  Vlambloem (phlox) Alle bloemen bij elkaar 

   
Enkele voorbeelden van toastjes met een fleurige aankleding 
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Tweede rondje toastjes... 
 
Een vervolg op het eerste rondje toastjes. 
Ja jullie hebben gelijk als je bedenkt dat wij het ons gezellig maken. 
Alles is te bizar om ons heen, het is juist dan heel belangrijk je energie hoog te houden. 
Dus wat doen wij? 
We plukken vaker bloempjes die eetbaar zijn en maken zo een feestje op ons bord. 
We zorgen tevens dat we ook gezond eten en alles wat we presenteren via deze nieuwsbrief 
(op enkele bijdragen van andere na) hebben we altijd zelf gemaakt en dus ook gegeten. 
Hoe fanatieker wij deze informatie willen delen via deze nieuwsbrief en de boeken die nu 
ontstaan, des te meer eten wij zelf wat velen 'onkruid' noemen. 
Onkruid is niets anders dan een kruid dat groeit op een plaats waar jij het eigenlijk niet wilt. 
Maar de andere kant van het verhaal is dat planten zelf hun ‘prettige’ plek zoeken.  
 
Is het je ook weleens opgevallen dat een tuinplant is verdwenen? Vaste planten kunnen ver-
dwijnen. 
Of kreeg je spontaan andere soorten die jij niet had uitgekozen? 
Een tuin is altijd in beweging, ziet er bij ons elk jaar weer anders uit op enkele vaste punten 
na. Heel verrassend! 
 
Een tuin geeft energie, alleen al door er in te lopen, planten aan te raken, te genieten van 
mooie bloemen krijg je al een ander gevoel over je. 
En als je mooie eetbare bloemen dan ook nog eens op je bord verwerkt dan neem je de 
goede energie op in al je lichaamscellen. 
Want als we blij zijn en genieten van wat we zien dan heeft dat een dubbele positieve wer-
king op onszelf. 
Wie geen tuin heeft maar wel een balkon met mooie potten en bakken kan exact hetzelfde 
ervaren. 
Wie geen tuin bij huis heeft maar een volkstuin heeft dezelfde mogelijkheden. 
Terugkomend op dit tweede rondje toastjes, we zaten buiten onder de overkapping van wat 
we onze buitenkeuken noemen en aan het eind van de middag genoten we even van de rust, 
de schoonheid van de tuin en dan passen die bloemen natuurlijk perfect op toastjes. 
We hebben twee soorten basilicum in één pot staan, de bekende grootbladige en een soort 
met heel kleine blaadjes. Basilicum past uitstekend bij heel veel gerechten dus ook op toast-
jes. De bloemen van begonia zijn ook altijd een feestje om te gebruiken qua uitstraling, kleur 
en smaak. Duizendschoon is familie van de anjer en de bloemblaadjes zijn zo grappig qua 
vorm dat ook zij zeer geschikt zijn. Oxalis, geluksklaver heeft prachtig blad maar ook lieflijke 
bloemen, mooi van kleur. 
 
Via deze toastjes kom je vanzelf op andere ideeën, als je weet dat deze bloemen eetbaar zijn 
kun je ook andere gerechten net even een sfeertje meegeven. 
Bloemen laten ons glimlachen. 
Samen houden we zo de energie hoog als we ons richten op alles wat goed en gezellig is. 
Blijf genieten, geluk zit in kleine dingen! 
 
Anneke  
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Duizendschoon Basilicum groot- en kleinbladig Begonia 

   
Oxalis, geluksklaver Alle ingrediënten  Plakje kaas en een bloempje 

   
Enkele voorbeelden van toastjes met een fleurige aankleding 
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Ingemaakte eieren, oftewel: pickled eggs 
Ingemaakte eieren zijn hardgekookte eieren in zout water of azijn met kruiden, groente etc. 
In veel landen zijn zij populair in pubs en bars en worden ze bij bier als snack gegeten.  
In het Heempark waar ik tegenaan woon hebben we sinds een paar maanden kippen lopen 
en de eieren verkopen we aan ‘vrienden’ die ook op zaterdag groente kopen op de gezamen-
lijke volkstuin. We willen de eieren het liefst elke week verkopen zodat je ook steeds weer 
verse eieren kunt aanbieden. Zo heb ik een paar keer extra eieren meegenomen en inge-
maakt.  
Laat minimaal 3 tot 5 dagen de smaken intrekken, zelf heb ik ze 10 dagen laten staan. Ik ge-
bruik ze zelf in de sla. 
Je kunt ze ca. twee maanden in de koelkast bewaren, zorg wel voor een glazen weckpot met 
beugel. Deze kun je gemakkelijk openen en sluiten. 
 
Gebruik in ieder geval zo vers mogelijke eieren, bij voorkeur biologische of scharreleieren. 
Ik deel een tweetal recepten, maar je kunt zoveel variëren als je wilt. Ik heb diverse kruiden, 
knoflook en uien uit eigen tuin en van de volkstuin gebruikt. 
Zorg dat je schoon werkt! Kook de glazen weckpotten met beugel uit in water waar je soda 
aan hebt toegevoegd. 
Zet intussen een pan water op met een lepel zout. Als het water kookt doe je het aantal eie-
ren erin dat je wilt inmaken. Kook de eieren 12 minuten, giet ze af en laat de eieren schrik-
ken in koud water. 
 
Eieren in het zout 
Voor een weckpot met beugel van 1 liter circa 1 liter water koken met twee eetlepels Kel-
tisch zeezout. 
De gekookte eieren pellen en doe ze in de schone glazen weckpot. 
Ik deed hier uienringen van drie kleine rode uien tussen en salieblaadjes. 
Laat het water met zout afkoelen en doe dit afgekoeld bij de eieren en sluit de pot. 
 
Eieren in het zuur 
Voor een weckpot met beugel van 1 li-
ter circa ½ liter water met een ½ liter 
(biologische) natuurazijn en een ½ thee-
lepel keltisch zeezout koken. 
Ik heb twee laurierblaadjes, verbrok-
keld, drie kruidnagels, 3 jeneverbessen, 
takje rozemarijn, tijm en knoflook mee-
gekookt. 5 tot 10 minuten koken. 
Pel de eieren en doe ze in de schone 
glazen weckpot.  
Laat het azijn-watermengsel met krui-
den afkoelen en doe dit afgekoeld bij de 
eieren en sluit de pot af. 
 
 
Barbera 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_boiled_egg
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Nagenieten na een mooie wandeling... 
 
Na een prachtige wandeling bij Vatrop in de kop van N-H scoorden we bij de pier van Den 
Oever zilte groente om thuis in een malatijd te verwerken. 
Zeekraal, de blaadjes van de zeeaster, schorrenkruid, heerlijke groente geplukt in de vrije na-
tuur, verser kun je het niet bedenken als we over deze soorten spreken. 
Alles wat in winkels ligt is al veel langer onder door dan dat wat jezelf plukt en vrij snel ver-
werkt. 
Wij kookten macaroni, roerbakten de zilte groente samen met fijn gesneden ui en Keltisch 
zeezout. 
Wat heerlijk is om toe te voegen is fijngesneden, op zout ingelegde citroen. 
Een kwart van een citroen fijn snijden en door dit soort gerechten verwerken geeft een heer-
lijke 'ondersmaak'. 
Toen de groenten klaar was, en de macaroni gekookt en afgegoten, ging alles door elkaar sa-
men met een kruidenkaasje. 
Wat ook goed gebruikt kan worden is crème fraîche. 
 
Een drietal eetbare bloemen 'moesten' als extra toevoeging op dit gerecht. 
 

   
Begonia Groot kaasjeskruid (malva) Vlambloem (phlox) 

 
Wellicht denk je nu dat deze combinatie wel apart is maar voor ons paste het perfect bij het 
beeld van de wandeling. 
Want bij de Kleiput van Vatrop liepen we eerst langs de zoutminnende planten en via Oos-
terland langs de tuinen van de bewoners liepen we terug naar het startpunt. 
Maar... in die tuinen zagen we natuurlijk van alles groeien en bloeien wat niets met zoutmin-
nende planten te maken heeft. 
Deze wandelingen zijn altijd een prachtige combinatie van verschillende 'wilde' groenten, 
kruiden en eetbare bloemen. 
We genoten dus ook van de begonia, het groot kaasjeskruid en de vlambloem die we onder-
weg zagen. 
Voor wij onze maaltijd opdienden plukte ik bewust deze drie soorten om het beeld van de 
wandeling te vervolmaken en dat voelde heel gezellig want het is nog nooit voorgekomen 
dat ik op pad mocht met een ongezellige groep mensen. 
Heerlijk om met gelijkgestemden te genieten, samen te spreken over 'van alles en nog wat' 
in combinatie met kennis delen over dat wat letterlijk 'voor onze voeten groeit' en eetbaar 
is. 
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Anneke 

   
Zeekraal, blaadjes van zeeaster en 
schorrenkruid 

Gewassen en gesneden zilte groenten Groenten en halve uienringen fruiten 

   
Even checken… het bakt niet aan Kruidenkaasje erbij – goed dooreen-

roeren 
Gekookte elleboogjesmacaroni erbij 

 

 
 

Het eindresultaat: een heerlijke zilte pasta, met ter decoratie:  
eetbare bloemen uit eigen tuin 
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Nasi op ons stoofje 
 

Enkele jaren geleden kochten wij een ‘stoofje’, een Envirovit 
Rocket stove G-3300. 
 
Envirofit is een Amerikaanse organisatie die zich richt op het 
ontwikkelen van non-food producten met een lage 
milieubelasting. Hun doel? Wereldwijd een beter leefklimaat 
creëren. Met die gedachten heeft Envirofit onder andere kook- 
en verwarmingssystemen ontworpen met een minimale 
uitstoot van schadelijke gassen. 
 
Met de Envirofit Rocket stove G-3300 kun je gecontroleerd en 
veilig buiten koken op sprokkelhout. Deze stove is zo 
ontworpen dat je snel een hoge temperatuur bereikt. Je kan 
direct beginnen met koken, bakken en grillen. 
De stove is robuust maar toch laag in gewicht. Met een gewicht 
van ongeveer 5 kilo is dit een ideale stove voor op de camping, 
tijdens een picknick of gewoon voor buiten in de tuin. Deze 
stove maakt het mogelijk om vrijwel overal met weinig 

brandstof te koken. 
Wij kochten de stoof bij: https://tuinkoken.nl/ (geen aandelen, gewoon een goed bedrijf met 
goede service). 
 

En nu de nasi… 
 
Ingrediënten: 

• een kleine selderieknol 

• drie à vier winterwortels 

• een flinke theelepel kurkuma 

• een pakje zilvervliesrijst 

• Keltisch zeezout om aan het kookwater van de rijst toe te 
voegen 
 
Vers uit eigen tuin: 

• een ruime hand rucola 

• een ruime hand zevenblad 

• een ruime hand brandneteltoppen 
 
Zelf gekweekt in een kweekpot: 

• taugéscheuten (je kunt uiteraard ook een bakje bio-
logische taugé kopen. 
 
We kookten de rijst even in de keuken, gewoon op het gas.  
Je kunt na het wokken van de groente ook water in de wok 
gieten en daar de rijst in koken. 

 
Het stoofje wordt gestookt; mooi vuurtje 

https://tuinkoken.nl/
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Rucola, brandneteltoppen en zevenblad De rijst was al gekookt 

   
Knolselderie Winterwortel Taugé 

   
Ingrediënten bij elkaar Fijngesneden groenten ‘Voedsel’ voor het stoofje 

 
Snijd de knolselderie in dunne plakken en snijd daar mooie dunne reepjes van (zie foto). 
Doe dit ook met de winterwortels.  
Snijd de verse ‘wilde’ groenten ook mooi fijn. 
Doe een flinke lepel kokosolie in de wok en laat dit even op temperatuur komen. Doe dan de 
selderie- en wortelreepjes in de wok en roerbak het mengsel. 
Blijf steeds goed roeren, anders bakken de groenten vast aan de bodem van de wok. 
Je kunt eventueel wat kokosolie toevoegen; mocht het te hard gaan, dan haal je de wok even 
van het vuur, of je voegt wat warm water toe. Dit verdampt toch weer, dus je krijgt geen 
‘slappe hap’. Even uitproberen. 
Als de groenten beetgaar zijn, voeg je de rijst toe en je verspreid de kurkuma over de gehele 
inhoud van de pan. Dan weer flink roerbakken. 
Vervolgens voeg je de verse ‘wilde’ groenten toe en je mengt alles goed dooreen. De laatste 
stap is: je doet nu ook de taugé in de pan. De wilde groenten en de taugé mogen niet te lang 
verwarmd worden, te lang betekent: verlies van voedingswaarde. Het moet wel warm zijn, 
maar niet te lang doorkoken. 
Serveer met een lekkere zelfgemaakte satésaus. Het recept staat hieronder. 
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Wortel-/selderiemix Rijst erbij gedaan Alles in de wok 

   
Kurkuma kleurt geel Taugé kort meewokken Klaar is de maaltijd 
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Recept voor de satésaus: 
 
Ingrediënten (alles uiteraard biologisch en bij benadering): 

• 4 à 5 flinke eetlepels pindakaas (met een kop erop) 

• 4 eetlepels ketjap manis 

• 1 ½ kop tomatenketchup 

• 1 theelepel sambal oelek of badjak (sambal badjak is een milde sambal, oelek is pittig) 

• 1 eetlepel honing 

• 1 scheut sake/sherry/rode wijn (naar keuze) 

• eventueel wat water om aan te lengen 
 
Werkwijze: 
Doe alle ingrediënten in een pannetje en zet dit op de kleinste pit van het fornuis. Verwarm 
de inhoud langzaam, al roerend. Zorg ervoor dat de saus niet aanbakt aan de bodem van de 
pan. Je moet steeds goed blijven roeren. 
 
Laat de pindakaas goed oplossen in het vocht, zodat er geen klontjes achterblijven.  
Als de saus te dik is, voeg je wat water toe tot de door jou gewenste dikte is bereikt.  
Wil je de saus iets romiger, voeg je een deel water en een deel koffiemelk toe. 
 
Waarschuwing:  
Als je besluit om melk toe te voegen om de saus wat romig te maken, doe dit dan heel 
voorzichtig. Melk kan ervoor zorgen dat de saus gaat schiften. Het is dan een hele toer om 
de saus dan weer mooi glad te krijgen. 
Qua smaak is dit niet erg, die is er niet minder om, qua uiterlijk toont het minder dan een 
mooie gladde saus. 
 
Het is hetzelfde als mokka maken: doe het heel voorzichtig ☺. 
 
 

  
 
Frank 
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Quiche in de kamado 
 
Ingrediënten: 

• plakjes bladerdeeg (kant-en-klaar gekocht in de natuurwinkel - bio) 

• 3 eieren 

• 250 ml slagroom 

• 75 g geraspte belegen kaas (je kunt ook plakjes gebruiken) 

• We kochten een bakje kastanjechampignons, een prei en een puntpaprika 

• vegetarische blokjes als vleesvervanger 

• een flinke lepel kokosvet om in te roerbakken 
 
Dit is de basis waarmee je vele variaties kunt maken. 
Wij maakten een quiche in een springvorm en vulden deze aan met uit eigen 
tuin: 

• een paar blaadjes van de venkel, Oost-Indische kers en zevenblad 
 
Om de quiche smaak te geven gebruikten wij Svanetizout, dit is zout uit de regio Svaneti in 
Georgië.  
Svaneti staat bekend om dit zout, een mengsel van steenzout en kruiden. Als je dit niet kunt 
bemachtigen kun je ook een andere kruidenzout gebruiken. 
 
Extra informatie: 
Venkel (Foeniculum vulgare) ook wel genoemd: gewone venkel. 
Deze venkel geeft geen knollen zoals we venkel kennen bij de groenteman of in een groenten-
schap in de supermarkt. 
 
We spreken over twee soorten venkel. 
De gewone venkel, ook in een bronskleur te verkrijgen naast de bekende groene kleur staat 
heel leuk in een bloementuin en is tevens fantastisch te gebruiken van stengel tot… alles. 
Het fijne blad is zeer geschikt in diverse gerechten, maar ook in een kan ‘water met een 
smaakje’. 
De bloemen sieren natuurlijk ook superleuk en de hele plant is eetbaar. 
 

  
Start de kamado De houtskool begint lekker te gloeien 
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Werkwijze: 
Stook de kamado op naar 200 graden. Op een van de foto’s hieronder staat de meter op 260 
graden, dus moest er even getemperd worden. Dit gaat heel eenvoudig: doe de schuifjes die 
voor de zuurstoftoevoer zorgen wat meer dicht, zowel onder als boven. Door de verminderde 
zuurstoftoevoer tempert de gloeiende houtskool waardoor de temperatuur omlaag gaat. 
 

   
De houtskool moet eerst gloeien. 
Zuurstoftoevoer is nog open 

De temperatuur moet geregeld 
worden (van 260 naar 180 graden) 

De kamado gaat zijn gangetje. De 
zuurstoftoevoer wordt ‘geknepen’ 

 

   
Venkel  Oost-Indische kersblad Zevenblad 

   
De ‘wilde’ ingrediënten bij elkaar Alle ingrediënten  

 
Borstel de champignons schoon. Snijd de onderkantjes van de steeltjes van de  champignons.  
Snijd dan de champignons in plakjes of partjes. 
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Alles zit in de hapjespan Vegetarische blokjes erbij En even roerbakken. Niet te lang! 

 
Snijd fijne ringen van de prei en was de prei zorgvuldig in een vergiet onder stromend water. 
Er zit altijd zand tussen de preibladeren, dat wil je niet in je quiche hebben.  
Was de puntpaprika, verwijder het steeltje, snijd hem open en verwijder de zaadlijsten. Snijd 
de paprika dan in kleine blokjes. Doe alles in een grote koekenpan of hapjespan. 
 
Was alle verse, ‘wilde’ ingrediënten en droog ze met een oude theedoek. Snijd alles fijn en 
doe deze groenten ook in de pan. Dan gaan de vegetarische blokjes erbij en je roerbakt het 
geheel even in kokosolie. Doe dit niet te lang, het gaat tenslotte ook nog in de quiche in de 
oven. 
 

   
Mix de room en de eieren door elkaar Bladerdeeg in de springvorm Groentemengsel in de springvorm 

 
Mix de room en de eieren door elkaar, boter de springvorm in met roomboter en spreid dan 
de plakjes bladerdeeg uit over de bodem en de randen. Doe dan het groentenmengsel in de 
vorm. Giet het room-/eimengsel over de groenten en vouw de randen van het bladerdeeg 
eventueel terug. Doe daarna de kaas over het groentemengsel. 
 

   
Room-/eiermengsel erover Kaas eroverheen Klaar om te bakken 

 
Dek alles netjes af. De quiche is nu klaar voor de oven. Wij hadden de temperatuur op 
ongeveer 170 graden. Houd altijd rekening met een afwijking in de thermometer van de 
kamado. Kijk naar waar de wijzer staat en baseer daar je temperatuur op.  
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In een oven gaat dit natuurlijk iets gemakkelijker. 200 graden is 200 graden! Wellicht is het 
verstandig om de temperatuur ook hier iets lager in te stellen (180 graden). Je moet toch even 
aan het poroces wennen als je nog nooit een quiche gemaakt hebt. 
 
Zet nu de springvorm in de kamado, op het grillrooster, met het hitteschild onderin. Dit 
tempert sowieso de hitte. In de oven zet je de vorm in het midden, op een bakplaat, om te 
voorkomen dat eventueel wat groentenat door de springvorm heen wegsijpelt. Leg eventueel 
een stukje bakpapier op de bakplaat. 
 

   
Springvorm op het rooster Deksel dicht Klaar is-ie! 

 

Controleer na ongeveer 45 minuten de voortgang van het bakken. In de kamado kan het 
bakken wat sneller gaan. Check tijdens het bakken regelmatig de temperatuur. Wellicht moet 
er ‘onderweg’ wat getemperd worden. 
Als de quiche goed gebakken is, smoor je de kamado door zowel aan de onderkant als aan de 
bovenkant de schuifjes helemaal dicht te doen. De houtskool krijgt geen zuurstof meer en het 
vuur gaat uit. 
 

  
Smoor de kamado (Schuifjes geheel dicht) Een heerlijk eindresultaat 

 
Je kunt de groentemix in een quiche op allerlei manieren samenstellen. 
Op de volgende pagina’s vind je nog een recept, met andere ingrediënten, en ook iets anders 
gebakken, namelijk in een keramische quichevorm. 
 
Bovenstaand verslag betrof ons eerste experiment, waarbij het bakproces iets te snel ging, 
waardoor de bodem iets te ver was doorgebakken. De hiernavolgende poging ging stukken 
beter!  
 
Tip: Leg een stuk bakpapier in de springvorm voordat je het bladerdeeg erin doet. 
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Quiche in de kamado (2) 
 
De basis is eigenlijk dezelfde als die in het vorige recept: 
 
Ingrediënten: 

• plakjes bladerdeeg (kant-en-klaar gekocht in de natuurwinkel - bio) 

• 3 eieren 

• 250 ml slagroom 

• 75 g geraspte belegen kaas (je kunt ook plakjes gebruiken) 

• enkele uitjes en een puntpaprika 

• wat zachte roomboter om de vorm mee in te vetten 
Vers uit eigen tuin: 

• een flinke hand koolbladeren (van eigen teelt) 

• takjes tijm 

• oregano 

• goudsbloemblaadjes (los geplukt) 
 
En verder wat zout, gemalen zwarte peper en gedroogde, gemalen koriander naar smaak. 
 
Werkwijze: 
Start de kamado. We begonnen met één gloeipunt, kleiner dan de vorige keer. Doe, als de 
houtskool gloeit, het deksel dicht en houd de temperatuur in de gaten. Temper alvast door de 
schuifjes boven en onder wat dicht te doen.  
Als je (bijna) op de gewenste temperatuur bent (ongeveer 180 graden), hang je de driehoek 
met het hitteschild in de kamado. De temperatuur zakt nu ietsje, maar zal weer terugkomen 
omdat het hitteschild moet opwarmen.  
 

   
Eén gloeipunt Op naar de 180 graden 200 graden… even temperen 
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Beboter de quichevorm en leg de plakjes bladerdeeg erin.  
 

   
Alle ingrediënten Koolbladeren Verse tijm 

   
Goudsbloem (blaadjes los geplukt) Bloempjes van komkommerkruid Viooltjes 

 
Maak de uien schoon en snijd ze doormidden. Snijd dan van de halve uien dunne plakjes (halve 
ringen). Doe de halve uienringen in een schaal. 
Was de paprika, snijd het steeltje eruit, verwijder de zaadlijsten en snijd ze vervolgens in  
kleine blokjes. Was de koolbladeren en maak ze droog. Maak stapeltjes van de koolbladeren, 
vouw ze dubbel en snijd fijne reepjes. Snijd deze reepjes overlangs nog een of twee keer. Doe 
de kool ook in de schaal bij de uien en paprikablokjes.  
Meng de groenten goed dooreen. 
 
Snijd de tijm en oregano ragfijn.  
Tik de eitjes in een schaal, doe er de slagroom bij en kluts alles dooreen. Doe de fijngesneden 
tijm en oregano erbij en de bloemblaadjes van twee of drie goudsbloemen. 
Kluts alles nogmaals dooreen. 
 
In tegenstelling tot het vorige recept doen we de rauwe ingrediënten in de quichevorm. Giet 
daarover het ei-room-/kruidenmengsel.  
Goed verdelen! 
 

   
De verse ingrediënten in een schaal Alles goed verdeeld in de quichevorm Room, eieren, gousbloemblaadjes en 

verse kruiden mengen 
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Room-/kruidenmengsel over de 
groenten 

Alles goed tussen de groenten gieten Zet de quichevorm in de kamado 

   
Het gaat goed… Temperatuur goed geregeld Het eindresultaat… geweldig! 

 

Na het bakken op 170/180 graden, gedurende 50 minuten/een uur kwam de quiche er zo uit. 
De korst van bladerdeeg was prima, niet verbakken, niet te heet, gewoon: heel mooi! 
 

  
Bloempjes van viooltjes en komkommerkruid erover De quiche 

  
Een kwart van de quiche op het bord De bladerdeegkorst 
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Rijstmaaltijd op het stoofje...  
 
Rijstmaaltijd… nasi… noem het zoals je wilt… als het maar lekker is, nietwaar? 
Het verhaal gaat, dat de Marine op vrijdag ‘Blauwe Hap’ serveerde. Wat is blauwe hap? 
 

Voor marinepersoneel is het in ieder geval een culinair hoogtepunt dat sinds jaar en 
dag steevast iedere woensdag in de kantine wordt uitgeserveerd:  
De Indonesische rijsttafel, of beter gezegd de Indische rijsttafel. Die twee begrippen 
worden nogal eens door elkaar gehaald. 
 
Over de herkomst van het begrip ‘blauwe hap’ wordt doorgaans verwezen naar het 
Nederlands-Indisch marinepersoneel.  
De ‘blauwe jongens’, die na de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië naar Nederland 
kwamen. Het verhaal gaat dat zij ‘blauw’ werden genoemd omdat hun zwarte haar in 
het strijklicht een blauwe glans zou hebben.  
Aannemelijker is dat het verwijst naar de blauwe geboortevlek boven het stuitje van 
Aziatische baby’s. 
Zo zijn er meer verhalen en anekdotes die de waarheid nogal eens geweld aan doen, 
maar ze spreken wel tot de verbeelding.  
Bijvoorbeeld de rijsttafel. Dit zou een typisch Nederlandse vinding zijn.  
Nederlanders in Indië wilde van alles wat proeven en lieten daarom talloze smakelijke 
hapjes aanrukken.  
Hierdoor kreeg langzamerhand ook de Hollandse keuken invloed op verschillende ge-
rechtjes. Vandaar de Indische rijsttafel. 
 
Bron: https://www.veteraneninstituut.nl/verhalen-van-veteranen/blauwe-bijbel-in-
donesische-keuken/  

 
Het bedrijf waar ik werkte had een eigen bedrijfsrestaurant waar deze traditie op vrijdag ook 
gold. Bovendien kon men dan de restjes opmaken. Vrijdag was: nasi of bami met saté en sa-
tésaus.  
Wij maakten hier een verse rijstmaaltijd met allerlei ingrediënten uit eigen tuin. 
 
Ingrediënten: 
Gekocht: 

• vijf uitjes 

• een spitskooltje 

• twee puntpaprika's 

• een courgette 

• twee gefermenteerde rode pepers (pepers gekocht, zelf gefermenteerd) 
Vers uit eigen tuin: 

• een handje snijbietblad 

• een handje verse koolbladeren 

• wat blad van de Oost-Indische kers 

• enkele venkeltoppen van de vaste venkel (niet van de knolvenkel) 

• enkele bladeren van de mierikswortel 

https://www.veteraneninstituut.nl/verhalen-van-veteranen/blauwe-bijbel-indonesische-keuken/
https://www.veteraneninstituut.nl/verhalen-van-veteranen/blauwe-bijbel-indonesische-keuken/
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Kruiden: 

• een theelepel kurkuma 

• een theelepel kruidenzout 
Ter decoratie: 

• een bloempje van de Oost-Indische kers 
 

  
De verse ingrediënten De gefermenteerde rode pepers 

  
Snijbiet Kool van eigen kweek 

  
Mierikswortelblad Venkeltoppen 
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Werkwijze: 
Maak de uitjes schoon en snijd ze in tweeën. Snijd dan fijne dunne ringen. Haal de buitenste 
bladeren van de spitskool en snijd de kool dan in twee helften.  
Snijd beide delen dan vanaf de punt in fijne reepjes. Kook ondertussen alvast de rijst beet-
gaar en giet deze af. 

Verwijder de grote, dikke, witte aanzetten tot de 
bladeren, onderaan de kool.  
Je kunt dit stuk eventueel wel gebruiken, maar dan 
moet je er heel fijne reepjes van snijden. 
Was de puntpaprika’s en de courgette. 
Snijd het steeltje van de paprika’s en snijd de pa-
prika in de lengte in twee helften. Verwijder de 
zaadlijsten.  
Snijd vervolgens de paprika in kleine blokjes.  
Doe die blokjes even in een schaal. 
Snijd de courgette ook in de lengte in twee helften 
en snijd iedere helft nog eens in de lengte in drieën. 
Snijd dan dunne plakjes van de courgette. 
Doe de courgettestukjes in de schaal bij de paprika-
blokjes. 

Snijd de rode pepers in dunne plakjes en hak ze ragfijn.  
Doe ze dan ook in de schaal. 
 
Als de verse groenten schoon zijn, kun je ze zo verwerken, anders moet je ze even wassen en 
drogen. Wat ik een prettige methode van snijden vind is: 
Maak een stapeltje van de bladeren die je gaat snijden. Vouw dit stapeltje dubbel en snijd 
dan smalle reepjes.  
Als de bladeren te groot zijn kun je je mes er in de lengte van de reepjes nog eens een of 
twee keer doorheen halen. Zo krijg je mooie fijngesneden bladeren.  
 
Start het stoofje. Maak een stabiel vuurtje.  
Wij gebruikten kleine aanmaakhoutjes en hakten een houtblok voor de open haard in klei-
nere stukken. Aan te raden is: eiken- of beukenhout. 
 
Plaats de wok op het stoofje en doe daar enkele eetlepels kokosolie in. 
Doe de uien en de spitskool in en roerbak.  
Blijf roeren met een grote schep of spatel.  
 

   
Gesneden ‘wilde’ groenten Rode peper – nu nog fijnhakken Snijresten voor de compostbak 

Oost-Indische kers – bloem en blad 
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Uitjes en kool wokken ‘Wilde’ groenten erbij en kurkuma Paprika – courgette en rode peper 

 
Doe dan de gesneden ‘wilde’ groenten erbij. Blijf de inhoud van de pan omscheppen.  
Als de groenten beetgaar zijn, voeg je de paprika’s, de courgetteblokjes en rode pepers in de 
wok. Goed mengen.  
Doe de rijst in de wok en meng deze goed door de groente heen. 
 

  
De maaltijd is klaar Heerlijk met satésaus erbij.  

Maak af met de bloem van de Oost-Indische kers. 

 
Schep een portie op een bord en decoreer de maaltijd met een bloem van de Oost-Indische 
kers. Deze toont heel mooi en is absoluut eetbaar. 
 
Serveer een zelfgemaakte satésaus bij deze maaltijd. Het recept staat bij de beschrijving van 
de nasimaaltijd op het stoofje (bladzijde ). 
 
Snijafval van de rauwe groenten gaan bij ons op de compostbak.  
Alleen rauwe materialen, geen gekookte etensresten!  
Rauw GFT-afval fermenteert en zorg voor prachtige compost. Gekookte etensresten gaan 
rotten. 
 
Selamat makan! 
 
Frank 
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Bloemencombinaties... 
 

Eetbare bloemen… er valt zoveel mee te combineren. 
 
Ter inspiratie geven we je een paar voorbeelden.  
Zoals we aangeven, voorbeelden.  
Je kunt daar zelf natuurlijk heel anders op inspringen, het idee is als je ziet wat mogelijk is 
dan kun je daar zelf eindeloos mee variëren.  
Bloemen op gebak, op ijs, op salades, op stamppotten, op broodjes, op hartige taart, op 
pizza, op toastjes en andere hapjes, op... bedenk het maar. 
 
Van het ene soort pluk je de bloemblaadjes los, van het andere soort gebruik je het hele 
bloempje, ook dat krijg je vanzelf in de vingers.  
 
Bloemen mogen niet overheersen maar 'moeten' een toegevoegde waarde geven, zorgen 
voor een feestje op tafel. 
Met de volgende combinaties wens ik je nog enthousiaster te maken om maaltijden en tus-
sendoortjes eens anders te presenteren. 
Extra noot: We gaan er vanuit dat iedereen inmiddels begrijpt dat je altijd onbespoten bloe-
men moet gebruiken, niet gekocht in reguliere bloemenzaken. 
 
 

 

Korenbloem (bloemblaadjes los plukken) 
 
Lavendel (bloempjes van de stengel plukken, denk erom 
dat lavendel een pittige smaak heeft dus strooi niet over-
vloedig).  
 
Viooltje (hele bloempje van kleine soorten, van grote soor-
ten kun je bloemblaadjes los plukken) 
 

  

 

Chrysant (bloemblaadjes los plukken) 
 
Oost-Indische kers (bloemen in hun geheel maar los plukken 
staat ook leuk)  
 
Viooltje (in hun geheel of bloemblaadjes los plukken) 
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Anjers en duizendschoon zijn familie van elkaar. 
 
Van beiden gebruik je de bloemblaadjes. 
 
Anjers uit een reguliere bloemenzaak zijn verboden om op 
je maaltijd te gebruiken. 
 
Koop bij zaken waar ze onbespoten bloemen verkopen, 
plant zelf kleine soorten in je tuin, uiteraard ook onbe-
werkt. 

  

 

Begonia (van kleine soorten kun je het hele bloempje ge-
bruiken, van grote soorten is het fijner de bloemblaadjes 
los te plukken)  
 
Gladiool (bloemblaadjes los plukken)  
 
Roos (bloemblaadjes los plukken) 

  

 

Begonia (bloempje of bloemblaadjes) 
 
Bekermalva (bloemblaadjes) 
 
Dahlia (bloemblaadjes) 

  

 

Dahlia (bloemblaadjes losplukken) 
 
Leeuwenbek (bloempje in zijn gehele staat leuk, een en-
kele leeuwenbek verwerken is mooi)  
 
Oost-Indische kers (bloempje in zijn geheel, los plukken 
staat ook leuk)  
 
Zinnia (bloemblaadjes los plukken)  
 
Zonnebloem (bloemblaadjes los plukken) 
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Komkommerkruid (bloempje in zijn geheel van het kelkje 
los geplukt. Dit gaat gemakkelijk wanneer je het hartje, 
het zwarte puntje, beet pakt en daar ligt aan trekt) 
 
Lavendel (bloempjes los plukken, de kleine bloempjes die 
dicht tegen elkaar aanzitten) 
 
Zonnebloem (bloemblaadjes los plukken) 

  

 

Afrikaantje (bloemblaadjes los plukken)  
 
Chrysant (bloemblaadjes los plukken)  
 
Dahlia (bloemblaadjes los plukken)  
 
Pastinaak (kleine schermpjes los plukken)  
 
Viooltje (in zijn geheel of bloemblaadjes los plukken) 
 

  

 

Groot kaasjeskruid (bloempje van het kelkje losplukken, 
bloemblaadjes los kan ook)  
 
Leeuwenbek (een enkel bloempje staat leuk en in zijn ge-
heel komt mooi over)  
 
Speerdistel (van alle distels kun je de bloemblaadjes los 
plukken) 

  

 

Begonia (kleine bloempjes, bij grote soorten bloemblaad-
jes los plukken)  
Brandnetel (de bloemen kunnen zo over bijvoorbeeld een 
salade)  
Klaver (bloemblaadjes los plukken, kleine zachte bloemen 
kunnen in hun geheel gepresenteerd worden) 
De klaver op deze foto heet: Inkarnaatklaver (Trifolium in-
carnatum)  
Salvia (dit is een mooi soort 'Hot Lips'. De bloempjes kun-
nen in hun geheel verwerkt worden, uiteraard wel los ge-
plukt van de toef) De salvia: Salvia microphylla 'Hot Lips' 
Vlijtig liesje (bloempjes in hun geheel en bloemblaadjes) 
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Pizza uit de kamado 
 
Uit voorgaande nieuwsbrieven is inmiddels duidelijk geworden dat wij al een paar jaar een 
kamado hebben, een keramische barbecue, die men ook wel een ei noemt. Zo ziet hij er ook 
wel uit, met het deksel dicht. Het was eerst even wennen, maar het is erg prettig werken. Je 
kunt de temperatuur goed regelen en vasthouden. Onlangs hebben we er pizza in gebakken. 
 

Ingrediënten: 
 
Pizzabodem (drie pizza's): 

• 500 gram speltmeel 

• 7 gram droge gist 

• 8 gram suiker 

• 5 gram Keltisch zeezout 

• 225 ml warm water 

• 25 gram boter 

• 30 gram olie (kokosolie of zonnebloemolie) 
(Recept voor het deeg van Imeretian Khachapuri - Georgisch broodgerecht dat lijkt op pizza.) 
Het recept is aangepast voor wat betreft het meel. Wij gebruikten speltmeel, in het recept 
wordt ‘gewoon’ wit meel gebruikt) 
 
Pizzavulling: 

• een flinke hand snijbiet 

• een flinke hand zevenblad 

• een flinke prei 

• twee uien 

• twee puntpaprika's 

• een pakje biologische pittige vegetarische tofureepjes 

• een potje biologische pastasaus 

• een stukje pittige kaas (in plakken of geraspt) 

• kruidenzout 

• diverse eetbare bloemen 
 

Werkwijze: 
 
De pizzabodem: 
Doe het meel in een grote mengkom. 
Maak een kuiltje in het midden van het meel. Los de gist, het zout en de suiker op in het 
warme water. 
Smelt de boter. Let op: alleen smelten, de boter mag niet bruin worden. 
Doe ook de boter in de mengkom. 
 
Meng het meel geleidelijk vanaf de kant met het vocht en kneed alles tot een soepel deeg. 
Als het deeg te droog is, voeg je nog een beetje water toe. 
Doe op het laatst de olie erbij.  
Kneed de olie door het deeg en laat het twee keer vijftien minuten rijzen.  



 
40 

Na de eerste keer rijzen kneed je het deeg weer goed dooreen.  
Na de tweede keer doe je dit niet meer, maar snijd je drie gelijke stukken uit het deeg.  
 
Bestrooi je werkblad met wat meel, zodat het deeg niet vastplakt aan je werkblad. 
Rol met de deegroller een derde deel van het deeg uit tot een ronde ‘pannenkoek’.  
Deze past mooi in een quichevorm van 28 centimeter doorsnee. 
Besmeer het deeg met een royale laag pastasaus. 
 

   
Het deeg na de eerste keer rijzen En na de tweede keer… Deeg past in een quichevorm 

   
De pizzabodems Een deel van de ingrediënten Besmeer de bodems met pastasaus 

 
De aankleding van de pizza: 
Was het snijbietblad, het zevenblad en de puntpaprika’s. Dep alles droog. 
Snijd het snijbietblad en het zevenblad in smalle reepjes. Wij leggen de bladeren op een 
stapeltje, vouwen het dubbel en snijden zo smalle reepjes. Dan gaat het mes er in de lengte 
nog een of twee keer overheen, zodat je als het ware snippers groenteblad krijgt. 
Snijd de prei in smalle ringen en was deze dan. Alleen op deze manier zorg je ervoor dat je 
vrijwel al het zand dat in een biologische prei zit verwijdert. Laat de preiringen goed 
uitdruipen.  
Maak de uien schoon en snijd ze in tweeën. Snijd dan dunne reepjes van elke helft. 
Snijd het steeltje van de puntpaprika’s. Snijd de paprika’s vervolgens in de lengte door en 
verwijder de zaadlijsten en het zaad. Snijd dan van de vier helften dunne reepjes. 
 

   
Snijbiet Zevenblad Ui, prei, puntpaprika’s 
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Snijbiet, zevenblad en dahlia’s Snijbiet en zevenblad gesneden Tofureepjes en pittige kaas 

   
Geranium Dahlia Gladiolen 

 
Het ‘aankleden’ van de pizza: 
 

   
Tofublokjes op de pastasaus Gesneden groenten toevoegen Goed gevuld 

   
Preiringen erop Halve uienringen Paprikareepjes  

   
Plakken kaas over de groente Afdekken met de kaas In de quichevorm  
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In de kamado – even warmen Bloemblaadjes van de dahlia Blaadjes over de licht gesmolten kaas 

   
Klaar voor het afbakken In de kamado – 190° C – 10/15 min. Klaar is-ie. Eet smakelijk 

 

  
Een kleurijk feest op je bord Close-up 

 
Verdeel de tofureepjes over de drie pizza’s. doe dit ook met de verschillende groentes. Wij 
begonnen met de snijbiet en het zevenblad.  
Verdeel dan de preiringen, de halve uienringen en de paprikareepjes. 
Dek de groenten af met de plakken kaas. 
 
De kamado was intussen voorverwarmd tot ongeveer 190 graden.  
 
Leg dan de pizza in de quichevorm en zet hem enkele minuten in de kamado, zodat de kaas 
enigszins smelt. Strooi de bloemblaadjes over de kaas en bak hem dan nog ongeveer 8 à 10 
minuten. Als de bodem nog niet helemaal gaar is, laat je hem nog even staan.  
Dit geldt overigens ook voor het bakken in een oven. 
Wij kunnen één pizza per keer bakken, dus sneden we de eerste in tweeën en decoreerden 
een helft met eetbare bloemen/bloemblaadjes. 
 
Frank 
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Een jaar rond ‘wild’ koken EN genieten…  
 
Wie zijn of haar focus heeft gezet op het gebruik van ‘wilde’ 
groenten, kruiden, vruchten en eetbare bloemen komt aan 
zijn/haar trekken met deze boeken. 
 
Het boek Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar is uit. De zomer-
versie komt er aan. Daaraan wordt nu de laatste hand ge-
legd. Hopelijk kan het een dezer dagen naar de uitgever 
worden gestuurd. Het najaarsboek is inmiddels voor meer 
dan de helft gevuld en de wintereditie volgt direct daarna. 
 
Alle boeken bevatten 155 pagina’s met duidelijke foto’s van 
hoe de gewassen er in dat seizoen uitzien. Tevens vind je 
informatie over hoe je ‘wilde’ ingrediënten kunt toepassen 
ter completering van je maaltijd. Ze bevatten heel veel re-
cepten waarin ‘wilde’ ingrediënten een (hoofd)rol spelen. 
 
De inhoud voor de volgende boeken staat al klaar, het is een 
kwestie van hard doorwerken en dan kunnen we een com-
plete ‘cursus’ wildplukken en ‘wild’ koken presenteren. 
De recepten zijn gemakkelijk uit te voeren; ze worden je aangereikt om te inspireren, zodat 

iedereen zich ermee kan uitleven. 
Van salade tot gebakken ei, van een pastagerecht tot 
een aardappelpannetje, van een water met een 
smaakje tot… heel veel. 
Zodra de zomer editie er is (zal in de volgende 
nieuwsbrief wel al een feit zijn) melden we dit. 
 
Je kunt de boeken via de mail bestellen. Gewoon een 
kwestie van in een mailtje je adresgegevens doorge-
ven, welk boek je wilt aanschaffen en je krijgt na be-
taling het boek inclusief verzendkosten thuis gezon-
den. 
Wie buiten Nederland woont vragen we om 5 euro 
als tegemoetkoming in de portokosten te betalen. 
 
Mail Anneke: anneke@project7-blad.nl en geef in 
het onderwerp aan: Boek bestellen.  
Via haar krijg je het rekeningnummer waarnaar het 
bedrag kan worden overgemaakt en zodra de beta-
ling is ontvangen wordt het boek per post toegezon-
den. 

 

 
 
  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Onze compostbak... 
Wij en onze compostbak zijn dikke vriendjes.  
We mochten al meerdere malen fantastische 
compost over de tuin strooien. 
Een bak van een meter bij een meter en een meter 
hoog. 
Deze bak gaat al enkele jaren mee, sinds de zomer 
van 2015. Een zelfgemaakte bak van onbehandeld 
hout, met kleine kieren tussen de planken. 
 
We gooien er van alles in behalve gekookt voedsel. 
Zodra je er gekookt voedsel in gooit gaat het mis, 
gaat de bak onaangenaam ruiken en is het 
fermentatieproces verstoord. 
Koffiezakjes, groenteafval, fruitafval, schillen, 
eierdoppen, karton, van alles en nog wat verdwijnt 
er op de bak. 
Het is heel belangrijk na een flinke laag groen een 
laag karton over alles uit te spreiden. Kartonnen 
dozen zonder plastic en grote nietjes, het liefst 
met zo min mogelijk opdruk. 
 
Wanneer we potten met planten legen dan gaat 
de aarde er ook gewoon op, dit helpt het proces 
ook weer te versnellen. 
We spreiden alles steeds uit, duwen het ook goed 
in de hoeken. Af en toe strooien we Keltisch 
zeezout over de bak, alles gaat op gevoel en 
Keltisch zeezout strooien we er ongeveer eens in 
de zomer overheen. 
We strooiden ook lavameel over de tuin en dus 
ook meteen over de bak. 
Keltisch zeezout en lavameel leveren mineralen en 
spoorelementen en dat is goed voor de aarde dus 
ook via zelfgemaakte compost komt dat zo weer 
op de juiste plaats. 
Het mooiste is het als je drie bakken hebt. Drie 
bakken van een meter bij een meter en een meter 
hoog. 
Als de eerste bak vol raakt kun je de inhoud 
overscheppen in de tweede bak en wat onderin 
goed genoeg is verwerken over de tuin. 
Op deze wijze kun je heel mooi steeds wat 
overhevelen. 
Aan de voorkant hebben we een klep die de helft 
van de meter bij een meter bevat, deze kan via 
een scharnier naar beneden. Aan de zijkanten,  
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bovenaan, zit aan weerskanten een haakje en 
een oogje zodat de klep omhoog blijft. 
Er leven ontelbaar veel wormen in de bak, we 
hebben er ook weleens een muizennest in 
aangetroffen wat op dat moment zielig is. Maar 
ja... wij nodigen de muizen niet uit en zij gaan 
juist op dat soort plaatsen een nest bouwen. 
Bloemen uit een reguliere bloemenwinkel kun je 
beter bij het giftige afval dumpen dus niet op de 
bak voor goede compost. Als je weet hoe giftig 
niet biologische bloemen kunnen zijn dan schrik 
je dus vermijd alsjeblieft je bak als jezelf compost 
maakt. 
 
Wanneer we zelf zuurkool maken dan gieten we 
het vocht wat uiteindelijk over is (met Keltisch 
zeezout) ook over de bak. 
Wij hadden twee bakken, eentje was niet echt 
mooi van uitvoering maar wel functioneel. Deze 
hebben we afgelopen voorjaar gesloopt en de 
bedoeling is er nog eentje, liefst twee bij te 
maken zodat we weer beter 'uit de voeten' 
kunnen. 
Het is werkelijk ideaal, je kunt heel veel groen op 
eigen erf kwijt en het levert prachtige compost 
op. 
 
Hedera kun je beter vermijden op de bak, voor 
dat dit verteerd is kun je het wel tig keer 
meegeven in steeds een volgende zending. 
Houtige dikke takken gaan ook niet op de bak, 
deze verdwijnen in een houtwal achter in de tuin 
die we met hedera laten begroeien. 
Wij kunnen ons niet meer voorstellen dat er jaren 
zijn geweest dat we geen bak hadden. Wat een 
gemis was dat eigenlijk. 
 
Als we een tweede bak maken dan zullen we ons 
via deze nieuwsbrief weer melden om jullie 
deelgenoot te maken. 
Zo zullen we ook eindresultaten laten zien als het 
weer zover is. 
 
Er gaat niets boven zelfgemaakte compost. 
 
Anneke 
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Junior Nieuwsbrief augustus 2020 
 
Beste kinderen, jongelui en andere belangstellenden… 
 

Augustus, nog volop zomer maar toch al weer met een ge-
voel dat het najaar in aantocht is. 
We kunnen nog heerlijk buiten genieten van vele bloeiende 
planten, van zacht weer, van fruit dat rijp is, van ‘van alles en 
nog wat’ waar we blij van worden. 
Deze nieuwsbrief, klik op de link hieronder, zal je ook weer 
verrassende bijdragen leveren. 
Dus ik zal je niet langer ‘ophouden’.  
Veel leesplezier en… 
Tot volgende maand. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke Bleeker 
www.project7-blad.nl  
 
Link naar de junior van augustus 2020: 
https://www.project7-blad.nl/wp-con-
tent/uploads/2020/08/2020-08-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-08-
AUGUSTUS.pdf 
 

Je kunt de ‘Junior’ ook maandelijks in de mail krijgen: Anneke@project7-blad.nl  

 
 

Colofon: 
Redactie:  Anneke Bleeker, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Frank Bleeker, Barbera Smit, Marja Frederiks 
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Marja Frederiks 
 
 

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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