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Wild genieten…
Wild genieten, dit kunnen we op vele manieren opvatten maar laten wij het beschaafd tot
ons nemen.
Wild genieten… wild genieten van ‘Het Wilde Genieten’.
Er groeit zoveel om ons heen dat we op vele manieren kunnen bekijken, gebruiken, ervan
genieten door er alleen naar te kijken en er met anderen over te spreken.
Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar juist door de huidige tijd - te bizar zoals zich dat aan
het ontvouwen is - is de behoefte nog meer aangewakkerd te genieten van de kleinste
sprietjes, bloempjes, de tekenen van het seizoen, gewoon van alles om ons heen wat de
moeite waard is.
Moeder Natuur schenkt ons zoveel, heerlijk om daar in rond te dolen, of het nu met een blik
op culinair is, op een boeket, op een bospad, weideveld, een mooie boom die aan het verkleuren is, op paddenstoelen die nu als razenden tevoorschijn komen, op… het maakt niet
uit als je er op zijn minst maar bij kunt glimlachen.
Heel belangrijk, juist nu, want we mogen niet uit het oog verliezen dat de natuur uiteindelijk
helemaal zijn eigen gang gaat.
Wil je het zien of niet?
Dus… gezien het feit dat jij hebt gekozen onze nieuwsbrief te willen ontvangen neem ik stiekem aan dat ik nu spreek tegen personen die allemaal interesse hebben in ‘Het Wilde Genieten’.
Heerlijk, gelijkgestemden onder elkaar.
Zo mogen we ook terug kijken op diverse wandelingen over de afgelopen maanden met personen die duidelijk behoefte hebben anderen te ontmoeten, samen te genieten in de natuur, elkaar te spreken, gehoor bij elkaar vinden; we gaan hier zeker mee door.
In het verleden toen onze ‘studiegroepen’ vrij konden draaien stopten we met de ‘wandelende’ studiegroepen altijd in het najaar. Deze groepen ‘draaiden’ van begin voorjaar tot in
het najaar, zesmaal verdeeld over die maanden.
Maar gezien de huidige omstandigheden hebben we het idee wel wandelingen te blijven
plannen voor onszelf, wie mee wil lopen kan mee. Op die basis regelen we dat.
Wie op de hoogte wil zijn van wanneer we datums plannen kan mij even mailen en aangeven
dat je de info steeds wilt ontvangen.
Deze middagen zijn kosteloos. Als Stichting project7-blad regelen we niets maar wie met mij
en een paar anderen aan de wandel wil, voel je welkom.
De middagen lopen zoals zij lopen.
We spreken wel over wat eetbaar is als we daar onderweg zin in hebben. We spreken over…
maar net wat er onderling ontstaat. Samen genieten is belangrijk en gehoor vinden bij elkaar
is zo mogelijk nog belangrijker.
Mijn mailadres is volop bekend, schroom niet en voel je welkom.
Ieder loopt op eigen benen, op eigen verantwoording.
Naast dat we zeer actief blijven met wandelingen en andere natuurlijke bezigheden hebben
de boeken hier een hoge prioriteit.
Meer hierover in deze nieuwsbrief, vanaf nu kun je de nieuwste versie bestellen: Het ‘wilde’
genieten – Zomer
Zodra ik ze in huis heb kan ik ze gaan verzenden, ‘vandaag of morgen’ zal dat gebeuren.
Wij verzenden de boeken inclusief verzendkosten, beiden, de voorjaarsversie en de zomerversie kosten ieder € 24,95.
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Buiten Nederland vragen we 5 euro extra omdat
verzenden bijna 10 euro kost naar het buitenland.
Het Wilde Genieten, deze titel is in mijn beleving
in deze huidige tijd nog indringender.
Wij blijven genieten ondanks dat we ons verbazen, ons verdrietig kunnen voelen, bezorgd voelen, toch moeten we waken dat we onszelf niet
ondermijnen.
We moeten in een hoge energie blijven, we moeten er boven staan!
De verkeerde machten mogen ons er niet onder
krijgen en alles begint met goede voeding als we
spreken over een goede conditie.
Goede voeding in combinatie met een sterke,
geestelijke positieve mindset.
Zevenblad, de plant, schenkt ons zoveel vitamines, mineralen en spoorelementen en… we kunnen als het moet overleven op brandnetel en water.
Dit laatste heb ik afgelopen jaren over een ieder
uitgestort die met mij aan de wandel ging als we
wandelingen organiseerden met als thema: spreken over dat wat eetbaar is in de vrije natuur.
De laatste tijden zijn er velen die mij daar aan herinneren en aangeven dat deze boodschap
zo gek nog niet was.
Want wat ons allemaal te wachten staat, we gaan het ervaren, maar de kennis die we hebben om onszelf te voeden kan niemand van ons afpakken.
En die kennis, gewoon hele oude kennis over wat voor onze voorouders heel normaal was,
willen wij grootschalig delen.
Verspreid deze nieuwsbrief.
Wie op een gegeven moment alle vier de delen van de boeken in huis heeft (we werken ons
rot aan de twee andere versies) heeft voor 100 euro een complete cursus wildpluk.
Zo ‘bescheiden’ wil ik wel zijn om dat te vermelden. Dan kun je een jaar lang zelf maaltijden
aanvullen met gezonde en ook gezellige mogelijkheden.
Wij gaan verder met elke maand deze nieuwbrief samenstellen, wie leuke bijdrage heeft
passend bij wat we aanbieden, voel je welkom.
Als wij tomaten tot moes maken, wellicht heb jij een ander gezond recept, voel je welkom
dit aan te leveren.
Samen zaaien, samen oogsten.
We gaan verder met de boeken, deze moeten zo snel mogelijk klaar zijn.
We blijven wandelen en wie wil is welkom.
Een wilde groet ook namens Frank,
Anneke
En… een wilde groet namens Marja, zij heeft weer een heerlijke bijdrage aangeleverd vanuit
haar kamado. Top!
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Stoofpeertjes op voorraad...
Heerlijk, te kust en te keur kunnen we in onze omgeving stoofpeertjes kopen, heel gezellig langs de weg.
Dat maakt het voor mij altijd extra leuk, groente, bloemen en andere leuke dingen kopen langs de weg. Zo
puur, tenminste als de producten op gezonde wijze
geteeld zijn. Velen zetten het erbij op een bord als
hun gewassen biologisch zijn. Biologische stoofperen,
een flinke zak vol voor 2 euro, soms 2,50.
Dan koop je gewoon een stuk of vijf zakken en schillen
maar.
Het schillen is het meeste werk maar als alles klaar is
heb je wel wat.
Een ieder zal een eigen recept hebben bij het koken
van stoofperen, dus kook ze zoals je gewend bent.
Neem brandschone glazen potten met deksels die absoluut niet beschadigd zijn. Wij kopen graag glazen
potten van formaat bij Welkoop.
Ideaal om goede potten op voorraad te hebben. Natuurlijk gebruiken we ook potten waar iets anders in
heeft gezeten maar alleen als de deksels nog 100%
gaaf zijn.
Draai de deksels nooit met een hulpstuk open maar
gewoon met de handen als je deze een aantal malen
wilt gebruiken om in dit geval stoofperen wat langer
te bewaren.
Als de peren gaar zijn dan vul je de uitgekookte potten
met kokend heet water en deze gooi je leeg op het
moment dat je ze vol gaat scheppen.
Pot voor pot legen en volscheppen, deksel er op, stevig aandraaien en daarna allemaal op hun kop zetten.
Let er wel op dat de randen helemaal schoon zijn.
Heel handig is het om een soort ring met een groot gat in het midden en een handvat (een
soort ‘turbotrechter’) te gebruiken tijdens het vullen.
Dan kun je normaal doorgaan, de peren glijden door het gat in de pot en daardoor raak je de
randen van de glazen potten niet.
Zorg dat de peren goed onder het sap staan tot rond een centimeter onder de rand. Kokendheet de potten in, netjes werken en je hebt voor een paar maandjes voorraad.
Deze gevulde potten sloten heel goed, de deksels deuken enigszins naar binnen in.
Handig om mee te nemen als je naar bekenden gaat en je hebt aangeboden een aandeel aan
de maaltijd te willen leveren.
Of leuk om gewoon cadeau te geven. Op bezoek bij iemand, pot stoofperen in de hand, wellicht even 'opgeleukt' met een lintje en een kaartje.
Etiketjes staan ook verzorgd, datum van bereiden erbij en voilà.

5

Salade met een rode toon...

Een zelfgemaakte salade 'opgeleukt' met eetbare bloemen is fantastisch om te presenteren.
Sla van eigen oogst, aangevuld met tomaatjes, een uitje, een appel in kleine blokjes, kidneyboontjes,
feta en een partje citroen op zout water (heel fijn gesneden) was laatst onze maaltijdsalade.

Begonia

Dahlia

Cosmea

De overige ingrediënten
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Enkele begoniabloemen, de bloemblaadjes van dahlia en cosmea vervolmaakten het geheel.
Cosmea, niet de versie die de meesten kennen maar een ander soort, namelijk de chocoladeplant.
Deze cosmea lijkt op een dahlia, vandaar dat de bloemblaadjes op de salade op elkaar lijken, zeker
omdat de kleur enigszins overeenkomt. Deze cosmea is ook een knolgewas net als de dahlia.
Deze cosmea ruikt een beetje naar chocolade, vandaar de naam.
Het is een plant die je kunt overhouden mits de winters niet streng zijn. Na de eerste nachtvorst kun
je ervoor kiezen de knolletjes uit de grond te halen en vorstvrij te bewaren.

Broodje ei met begonia...
Begoniabloemen zijn prachtig en smaken enigszins appelachtig.
De bloemen en bladeren kunnen worden gegeten.
Het behoeft eigenlijk geen nadere uitleg te krijgen dat je altijd onbespoten planten moet gebruiken,
zogezegd biologisch.
Op een ochtend was dit ons ontbijtje...
Begin de dag vrolijk, het oog wil ook wat.

Begonia

Begonia
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Ik heb quiche gemaakt
Dat is wel even een dingetje. Als ik quiche proef bij anderen denk ik: “Oh, lekker, ga ik ook
maken.” Tja en daar begint het, hoe maak je zo’n ding en wat stop je er in?
Ik ben niet zo’n receptenmens, ja leuk om te lezen, maar als ik iets wil maken heb ik geen zin
om eerst naar de winkel te gaan om allerlei ingrediënten te halen ha ha ha. Dus het recept
wordt gelezen, dan langs mijn kruidenpotjes de voorraadkast en een rondje door de tuin, en
daar doe ik het mee. Je begrijpt het waarschijnlijk al, ze worden altijd weer net even anders,
maar wel lekker en daar gaat het tenslotte om ☺
Voor het deeg heb ik het recept van de Zwitserse appelkoek aangepast. Een ei erbij en minder water. Doe heel voorzichtig met het water zodat het deeg niet plakkerig wordt. Je kan
het dan evengoed wel gebruiken maar het is niet prettig werken. Een mooi soepele deegbal
is ideaal.
In dit recept heb ik wat volkoren speltmeel toegevoegd aan het deeg maar dat hoeft niet per
se. Gisteren heb ik een quiche gemaakt met alleen wit speltmeel en die was ook erg lekker.
Maar goed we blijven even bij deze. De deegbal uitrollen op het aanrecht tot een mooie lap
en deze in de springvorm draperen. Ik bekleed de vorm altijd met bakpapier, dat is de garantie dat de quiche er makkelijk uit komt na het bakken. Tja en dan de vulling. De uitjes en de
knoflook heb ik even gefruit in de koekenpan en meteen de kruiden er bij gedaan, peper en
massala. Toen de bloemkoolroosjes door de gefruite uitjes gemengd, een laag in de springvorm dan wat geraspte kaas en paardenbloemblad, weer een laag bloemkool en uitjes gevolgd door paardenbloemblad, geraspte kaas en walnoten. De crème fraîche en de eieren
door elkaar geklutst met de garde en er als laatste overheen gegoten. En als finishing touch
een blad van de Mariadistel er op. Onderhand de Guru opgestookt want dat is natuurlijk het
leukste van het hele gebeuren☺ temperatuur op 180 / 190° en dan ongeveer een uurtje bakken. Beetje in de gaten houden.
Het zag er prachtig uit maarrrrr ha ha ha de Maria distel was nog erg prikkerig na de baksessie, die is als ‘niet te eten op deze manier’ afgevoerd☺
Deeg:
200 gr speltmeel + 50 gr volkoren speltmeel
125 gr boter
4 eetlepels water
1 ei
Zout

Vulling:
Gefruite ui + knoflook
Bloemkool roosjes
Paardenbloem blad
Crème fraîche
3 eieren
Massala +peper
Geraspte kaas
Walnoten
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Komkommer en courgettes inmaken
Komkommers en courgettes lenen zich bij uitstek om op zoetzuur in te maken.
Biologische komkommers en courgettes kunnen met schil en al verwerkt worden.
Komkommers…
Was de komkommers, snijd ze in dunne plakjes en doe deze laag voor laag in een kom met
steeds wat Keltisch zeezout ertussen.
Doe een flinke hand schijfjes in een kom, strooi er wat zout over, volgende laagje komkommers, weer zout, weer komkommers en zo verder.
Er mag wel wat zout tussen de laagjes gestrooid worden.
De kom met inhoud enkele uren afgedekt laten staan, nog liever een hele dag of nacht.
Zo onttrekt het zout aardig wat vocht uit de komkommerschijfjes.
De schijfjes voor verwerken even afspoelen en laten uitlekken op een vergiet.

Komkommerschijfjes met zout in een rvs kom

Even goed afspoelen en uit laten druipen

Nodig voor het inmaken:
• azijn, appelazijn of inmaakazijn
• water (op gevoel, ongeveer een kwart op driekwart azijn)
• kokosbloesemsuiker, oerzoet of rietsuiker (paar eetlepels op een aantal potten, de
hoeveelheid is afhankelijk van ieders eigen behoefte. Wie gewend is nauwelijks extra
suiker te gebruiken zal behoudender zijn dan iemand die gek op zoetigheid is)
• kurkuma
• mosterdzaad
• gedroogde dille
• peperkorrels
• venkelzaad
• uien – verhouding naar eigen smaak.
Koken is creatief aan de slag gaan met heerlijke ingrediënten.
Wij koken en bakken altijd ‘op het gevoel’. Een recept volgen is mij vreemd, uiteraard laat ik
mij inspireren maar uiteindelijk bewandel ik altijd weer een eigen pad.
Het is ook moeilijk om exact aan te geven hoeveel je van alles moet nemen.
Heb je wat azijnmengsel over?
Schenk het in de pot en zet het in de koelkast om op een later moment nog wat in te maken.

11

De overige ingrediënten

Uien

Kruiden

Appelazijn, suiker en kurkuma

Werken met kruiden is al net zo’n ‘eigen feestje’, want als je het ene niet in huis hebt en wel
iets anders wat goed harmonieert, dan gebruik je dat.
Niets is wet wat dat betreft. Wat wel een wet is, is schoon werken en pure, biologische producten gebruiken. Glazen potten altijd uitkoken en voor je ze gaat vullen nog even vol laten
lopen met heet water.
Schoon werken is belangrijker dan je druk maken over een kruid wat je niet hebt maar wel
vervangen kan worden door een ander kruid dat heel goed past in het geheel.
Even als voorbeeld.
Venkelzaad konden wij uit eigen tuin oogsten, maar je kunt ook heel veel kruiden gedroogd
kopen. Ook gedroogde kruiden bij voorkeur biologisch aanschaffen en de iets duurdere uit
natuurwinkels zijn over het algemeen van betere kwaliteit dan de goedkopere elders.
Werkwijze:
Azijn en water in een pan doen. (Ongeveer driekwart azijn met een kwart water).
Daar de suiker en kurkuma bijvoegen. Aan de kook brengen en daarna minimaal drie minuten laten borrelen.
Ondertussen de komkommerschijfjes met de kruiden en gesneden uien in een grote kom
door elkaar mengen.
De glazen potjes legen, deze stonden als het goed is al even klaar met heet water erin.
Stop in elk potje enkele peperkorrels.
Vul de potjes met het komkommer-uienmengsel. Goed vullen, beetje aanduwen, wel moet
je van bovenaf het azijnmengsel kunnen toevoegen.
Neem een klein trechtertje en schep met een grote soeplepel voorzichtig de potjes vol tot
iets onder de rand.
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Komkommerschijfjes en kruiden

Gesneden uien erbij

Goed dooreen mengen

In de potjes, in een grote soeppan

Door een trechtertje te gebruiken giet je niet over de randen van de potjes en kan het niet
snel overlopen, je schenkt dan even behoedzamer dan zonder trechtertje.
Doe de deksels op de potjes.

Vul de pan met heet water

Na het koken

Handig, zo’n grijptang
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Een grote pan gebruiken om de potjes daarna te wecken.
Vouw een theedoek (of… ) in vieren en leg deze op de bodem van de pan. Dit is om te voorkomen dat de potjes gaan rammelen tijdens het weckproces.
Zet een aantal potjes in de pan en duw er een schoon vaatdoekje van bovenaf tussen en vlei
de punten tussen de potjes. Dit is tegen het rammelen. Warm tot heet water in de pan gieten, de potjes met inhoud mogen niet schrikken door een veel lagere temperatuur, om breken van het glas te voorkomen. De potjes moeten goed onder water staan en als de inhoud
van de pan aan de kook is dan 10 minuten tot een kwartier laten doorkoken.
Alle lucht zal nu uit de potjes ontsnappen. Grote potten moeten zeker een kwartier.
Er zijn speciale tangen te verkrijgen om de potjes in en uit de pan te tillen.
Uit ervaring vastgesteld dat dit bijzonder handig is en de aankoop meer dan waard.
Wanneer de potten uit de pan kunnen, deze met de tang eruit tillen. Zet ze niet op een
koude ondergrond.
Het water in de pan kan weer gebruikt worden voor een eventuele volgende ronde en zo
verder. Wellicht een beetje water bijvoegen als je vele rondes te gaan hebt, altijd zorgen dat
de deksels van de potjes royaal onder water staan.
Als de potjes volledig zijn afgekoeld een etiket erop plakken met de datum wanneer je de
potjes vulde. Zo houd je overzicht.
Courgettes…
Courgettes wecken gaat op dezelfde wijze met dat verschil dat ze niet eerst in een schaal
met zout hoeven te staan. Courgettes kun je direct verwerken.
De uien lieten we ook achterwege.

De resultaten: kokommers en courgettes op zoetzuur

14

Een mooi resultaat: komkommers op zoetzuur.
En nog mooier: zelf gemaakt!
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Groene tomatenmoes

Wie tomatenplanten in de tuin heeft zal kunnen beamen dat het rijpen van de tomaten richting de herfst zo goed als voorbij is.
Wat we zien is dat zij groen zijn en groen blijven. De enkeling die nog een beetje kleurt begint al snel minder van kwaliteit te worden en ook groene exemplaren kunnen zomaar opeens lelijke plekken vertonen.
Dan is het tijd om in te grijpen, het zou zonde zijn om een hele oogst verloren te laten gaan.
Voor alles is een oplossing, voor groene tomaten is dat groene tomatenmoes.
Wij plukten bijna 5 kilo onrijpe tomaten van de planten die daarna afgevoerd konden worden.
Opgeruimd staat netjes, op de compostbak.
De tomaten gewassen, ook de licht kleurende exemplaren gingen erbij.
Uiteraard de kroontjes verwijderd en de tomaten in stukken gesneden.
Hele kleine ukkies eenmaal doormidden gesneden.
Het leverde een flinke pan op. Tien eetlepels kokosbloesemsuiker toegevoegd samen met
het sap van vier citroenen.
Meer niet, geen water, helemaal niets. De tomaten scheiden genoeg vocht af.
In samenwerking met het citroensap levert dat ruim voldoende kookvocht op.
Toen de inhoud van de pan kookte het gas lager gedraaid en een uur laten sudderen. Laag
laten sudderen zodat je net ziet dat het aan de kook blijft.
Na dat uur de inhoud van de pan met een staafmixer tot moes vermalen.
Brandschone glazen potten waar even kokendheet water in heeft gestaan gevuld met de
moes, tot net onder de rand.
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Vijf kilo onrijpe tomaten

Gewoon met de hand uitpersen

De ingrediënten

De glazen rand moet beslist schoon zijn voor het deksel op de pot gedraaid kan worden.
Alle potten na het vullen een minuut of twintig op hun kop gezet.
De deksels waren netjes enigszins ingedeukt, dus vacuüm getrokken.

Kokosbloesemsuiker op de tomaten

Een grote soeppan vol onrijpe tomaten

Aan de kook brengen

Het kookvocht ontstaat vanzelf uit de tomaten
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Nadat de potten afgekoeld waren werden de etiketten erop geplakt.
Deze moes is heerlijk in Griekse yoghurt, als moes bij de maaltijd of als tussendoortje.
Een tweetal hele kleine potjes gevuld voor onze kleindochter. Dit doen we ook met stoofpeertjes, handig voor haar pa en ma om in huis te hebben en voor ons een kleine moeite om
te verzorgen. En zo kregen de groene tomaten een mooie bestemming.
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Koken met thee
Ken je dat?
Je kunt vele soorten thee in de kast hebben. Gedroogde mengsels, los en/of in zakjes.
Losse kruiden en bloemen kun je in zakjes doen, van die zakjes die je kunt kopen in natuurwinkels om zelf te vullen. Kant en klare zakjes zijn direct te gebruiken.
Thee als thee, een kop thee drinken is algemeen bekend.
Thee om te gebruiken bij het koken is wellicht minder bekend maar ook heel goed om te
doen. Laat een mengsel in gekookt water staan trekken, net zoals je gewend bent als je thee
wilt drinken. Op een pan soep kun je meerdere zakjes gebruiken.
Wanneer je de sterke thee hebt toegevoegd kun je de zakjes nog even in de pan hangen.
Koken met thee, zo creëer je meer mogelijkheden en kun je een teveel sneller opmaken.
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Recept voor: Tomatenketchup
Aan het begin van de zomer hebben wij een viertal
tomatenplanten in de tuin
geplant.
Het duurde even voordat
ze op gang kwamen, maar
toen ze eenmaal de smaak
te pakken hadden waren
ze niet meer te stuiten.
Ze leverden ons heel veel
heerlijke tomaten. Deze
gingen op brood, in een
gebakken ei, door de
pasta, noem maar op.
Op een gegeven moment
hebben we er ook een
keer tomatenketchup van
gemaakt…

Alle ingrediënten

Tomaten, uien, knoflook, selderie en gember

Dit recept is voor 3 flessen/potten van ongeveer 250 ml.

Koriander, paprikapoeder, nootmuskaat,
kokosbloesemsuiker

Ingrediënten:

•
•
•
•
•
•

1 kg rijpe tomaten (wij gebruikten tros- en vleestomaten)
250 gram sjalotten of ‘gewone’ uien
4 tenen knoflook
1 stukje verse gemberwortel (ongeveer 25 gram)
1 stukje knolselderie (ongeveer 100 gram)
1 mespunt gemalen nootmuskaat
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•
•
•
•
•

Keltisch zeezout naar smaak (advies: een eetlepel)
½ theelepel gemalen koriander
1 theelepel milde paprikapoeder
80 ml appelazijn
40 gram kokosbloesemsuiker

Werkwijze:
We zochten een willekeurig recept voor tomatenketchup. Er zijn er heel veel, zowel op internet als in
kookboeken, van eenvoudig, tot behoorlijk complex.
We hebben eerst maar eens een eenvoudig recept gepakt.
Was de tomaten. Doe ze daarna in een grote kom en giet er kokend water overheen. Laat ze even
staan en verwijder dan de velletjes. Snijd de tomaten doormidden, snijd de steelaanzet uit beide
helften en verwijder de pitjes.
Snijd vervolgens het vruchtvlees in stukjes.
Maak de uien schoon en snijd ze fijn. Doe dit ook met de knoflookteentjes.
Schil het stukje gember en snijd het fijn. Doe dit ook met het stukje knolselderie.
Doe alle ingrediënten in een (soep)pan. Schep er het Keltisch zeezout doorheen en voeg de andere
specerijen toe. Doe er ook de appelazijn en de suiker bij.
Breng de inhoud van de pan aan de kook en laat dit ongeveer dertig minuten koken, met het deksel
op de pan.
Haal na een half uur het deksel van de pan en laat de inhoud nog een half uur op een laag vuur koken. Roer alles regelmatig dooreen.

Tomaten, uien, knoflook en gember in de pan

Tomaten, uien, knoflook, selderie en gember

Suiker en azijn erbij
Schillen, pitjes, klaar voor de compostbak
Pureer met de staafmixer de inhoud van de pan goed, zodat een gladde saus ontstaat.
Laat de ketchup daarna nog ongeveer vijf minuten op hoog vuur. Denk erom: spatgevaar.
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Doe desnoods het deksel op de pan, maar houd ‘ademruimte’: stoom moet kunnen ontsnappen.
Zo dikt de ketchup nog wat verder in.
Zet ondertussen de flessen/potten neer, die heel goed zijn gesteriliseerd met gloeiend heet water.
Vul dan de potten, draai de deksels erop. Sluit ze secuur af.
Zet de flessen/potten omgekeerd neer en laat ze afkoelen.
De flessen/potten trekken vacuüm, waardoor de houdbaarheid een stuk langer is.
Je kunt deze ketchup ongeveer drie à vier maanden bewaren, maar hij is zo lekker, dat hij niet de
kans krijgt zo lang te blijven staan.
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Recept voor: Sambal oelek
Omdat we zoveel tomaten
konden oogsten, hebben
we ons niet alleen ‘gestort’
op het maken van tomatenketchup, maar ook op
het maken van sambal oelek.
Dit recept is voor ongeveer
twee jampotjes sambal.

Alle ingrediënten

Schoongemaakt en gesneden

Paprika, ui, knoflook en gember

Laos, koriander en Keltisch zeezout

De Indonesische keuken kent vele soorten sambal.
Sambal is een smaakmaker bij de rijstmaaltijd.
Sambal is de Indonesische en Maleisische naam voor een condiment en ingrediënt dat, traditioneel
gezien, bestaat uit gemalen Spaanse pepers, in Indonesië cabe of lombok genoemd (of rawit, de zeer
hete kleine pepertjes) en zout, maar er zijn allerlei varianten waarbij ook azijn, gebakken uien, gefermenteerde garnalen (trassi), vruchtensap, suiker en allerlei specerijen toegevoegd worden.
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(Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sambal)

Ingrediënten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gram tomaten
1 rode paprika
10 kleine rode chilipepers (naar smaak)
1 kleine ui
3 à 4 teentjes knoflook
2 eetlepels arachideolie of zonnebloemolie
2 eetlepels laospoeder
2 eetlepels gemalen koriander
2 eetlepels tamarindesaus
1 theelepel Keltisch zeezout

Werkwijze:
Was de tomaten.
Doe ze daarna in een grote kom en giet er kokend water overheen.
Laat ze even staan en verwijder dan de velletjes.
Snijd de tomaten doormidden, snijd de steelaanzet uit beide helften en verwijder de pitjes.
Snijd vervolgens het vruchtvlees in stukjes.
Was de paprika, snijd hem doormidden en verwijder de steelaanzet en de zaadlijsten.
Snijd dan repen van beide delen en snijd die repen dan in kleine stukjes.
Snijd de steelaanzet van de chilipepers en snijd ze dan in smalle ringen.
Wij houden van een pittige sambal, dus laten we alle pitjes zitten.
Maak de ui schoon en snijd hem fijn. Doe dit ook met de knoflookteentjes.
Verhit de olie op halfhoog vuur in een koekenpan of in de wok.
Bak de ui en de knoflook totdat ze glazig zien.
Doe dan de paprika, de tomaten en de chilipepers erbij. Laat alles, al roerend, ongeveer vijf minuten
stoven op een laag vuur.
Roer er dan de laospoeder, de tamarindesaus en het Keltisch zeezout doorheen en laat alles ongeveer een half uur garen.
Dek de wok/pan af met een deksel. Roer regelmatig.
Dan kun je ervoor kiezen om een grove of een fijne sambal te maken.
Voor een grove sambal druk je met een pollepel de ingrediënten tot moes, voor een fijne sambal haal
je even de staafmixer door de saus.
Zet ondertussen de potten neer, die heel goed zijn gesteriliseerd met gloeiend heet water.
Vul ze dan en de deksels erop. Sluit ze secuur af.
Zet de potten omgekeerd neer en laat ze afkoelen.
De potten trekken vacuüm, waardoor de houdbaarheid een stuk langer is.
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Voedsel drogen
Al geruime tijd hebben wij een voedseldroger onder de ‘overkapping’ in het verlengde van onze
schuur.
Deze roestvrijstalen kast met 10 trays (5 grofmazige en 5 fijnmazige bladen), met een verwarmingselement en een ventilator, zorgt ervoor dat het vocht uit voedsel verdwijnt, zodat je het, geheel gedroogd, luchtdicht afgesloten in potten en bakken, geruime tijd kunt bewaren.
De droogtijd is instelbaar van 5 minuten tot 15 uur; de temperatuur is instelbaar van 35 tot 68 graden Celsius. De hoogste temperatuur in een droogoven is veelal lager dan de aanvangstemperatuur
in een ‘gewone’ oven. Dit komt het drogen van groenten, kruiden en fruit ten goede.

Trays gevuld met courgette- en pompoenschijfjes

Het gedroogde resultaat

Mooie, knisperige schijfjes courgette en pompoen, te gebruiken in soep, pasta’s, etc.
Op de volgende bladzijden zie je nog meer toepassingen van en resultaten met de droogoven.
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Biologische courgettes ‘langs de weg’

Even goed afwassen

In plakjes gesneden

Heel veel plakjes..

Uitleggen op de droogroosters

Ruimte ertussen laten

Roosters gaan in de droogoven

Tien roosters vol… klep ervoor en drogen maar

Het duurt vrij lang voordat de courgettes goed droog zijn. De plakjes moeten knisperen als je ze
breekt. Je kunt ze dan, luchtdicht afgesloten, zoals op de vorige pagina, wel heel lang bewaren.
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Blad van de Oost-Indische kers (vers)

Uitleggen op de droogroosters

Ook weer enkele roosters vol

Het gedroogde resultaat – heel knisperig

Jong blad van de snijbiet

Ruimte ertussen laten

Het gedroogde resultaat – heel knisperig

Snoeptomaatjes

De tomaatjes werden doormidden gesneden en de pitjes en het vocht werden verwijderd. Zo wordt
alleen het vruchtvlees gedroogd. Zo duurt het veel minder lang voordat de tomaatjes gedroogd zijn.
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Halve tomaatjes op een fijnmazig rooster

Het gedroogde resultaat

De droogoven is weer vol

Drie gewassen in één keer

De oven aan het werk

Mooie resultaten

De droogtijd van de verschillende gewassen varieert uiteraard.
Het blad van Oost-Indische kers en snijbiet droogt sneller dan de tomaatjes. Het is daarom zaak om
het droogproces goed in de gaten te houden. Als het blad na enkele uren drogen knispert, is het
droog en kan het uit de oven verwijderd worden en opgeborgen in luchtdichte potten of bakjes.
De roosters met de tomaatjes werden daarna wat ruimer over de oven verdeeld en droogden nog
enkele uren langer.
Je kunt ze daarna ook luchtdicht opbergen of je kunt ze in kleine glazen potjes op olie zetten. Erg lekker!
Als kruiden gedroogd zijn, kun je ze in een elektrische koffiemolen fijnmalen (rozemarijn, oregano,
etc.), of je kunt ze met de hand wat kleiner maken (tijm, bonenkruid, etc.). Blad van Oost-Indische
kers kun je heel laten, of ook wat verkruimelen.
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Tomaatjes op olie

Kleine tomaatjes, prachtig gedroogd in onze droogoven.
Dit soort tomaatjes kun je op diverse manieren verwerken.
Droog aan de basis van een soep toevoegen, ze zuigen zichzelf wel weer vol, in andere gerechten, denk aan pastasaus, laten wellen in warm water, maar op olie zetten is ook heel gemakkelijk en zeer smaakvol.

Gedroogd kruidenmengsel

Gedroogde tomaatjes

Even wellen

De gewelde tomaatjes
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Maak een azijn-watermengsel (1:1) en breng dat aan de kook.
Haal de pan van het fornuis en voeg de gedroogde tomaatjes toe, laat ongeveer vijf minuten
trekken.
De tomaatjes wellen en giet ze daarna af, goed uit laten lekken, wellicht even droogdeppen
met keukenpapier.

In de potjes, met de kruiden

Aftoppen met olijfolie en deksel erop.

Vul glazen potjes losjes met de tomaatjes en een kruidenmengsel. Een Italiaans kruidenmengsel past perfect, je kunt uiteraard ook andere kruiden gebruiken die jij kunt waarderen.
De potjes daarna vullen met olijfolie extra vergine.
Heerlijk. Proefondervindelijk vastgesteld.

Het eindresultaat
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Citroenen op zout
Het blijft een succes om te gebruiken... citroenen op zout...
Citroenen op zout, heerlijk bij veel gerechten.
Zo gemakkelijk om te maken, in deze nieuwsbrief lees je het ook bij bijvoorbeeld een salade,
in een gerecht van pasta en het kan in een cake, in de soep, in... wat je maar wilt.
Daarom nog even de link naar het recept. Hier staan ook weer twee weckpotten die inmiddels weer klaar zijn. Regeren is vooruitzien, dus de voorraad op voorhand gemaakt voordat
het laatste potje leeg is van de vorige zending.
Als de citroenen klaar zijn, de weckpotten open gaan schep ik de citroenen eruit en verdeel
ze over kleinere glazen potjes. Uiteraard gaat het zoutwatervocht erbij en als dat te weinig is
vul ik het aan met water en Keltisch zeezout.
Dergelijke potjes zijn ook leuk om cadeau te geven.

Citroenen op zout
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-05-MEI-HET-WILDE-GENIETEN.pdf

IJsblokjes met bloemen...
Hoe leuk is dat?
IJsblokjes met eetbare bloemen?
Kleine bloempjes in kleine blokjes en daarna kunnen die blokjes in een glas met water, sap of
een wijntje.
Meerdere blokjes in een kraantjeskan of andere kan met water staat ook gezellig.
Een stap verder kun je ook grote ijsblokken maken voor een kan met water.
De kleine blokjes, eerst de vakjes met bloemen en een klein laagje water gevuld. Ongeveer
het water tot de helft van de vakjes.
Nadat dit bevroren was aangevuld met water, zo krijg je de bloemen in het midden van de
blokjes. Wanneer je de vakjes direct volledig met water vult drijven de bloemen aan de oppervlakte. Het is maar net wat je wilt.
Het grote blok, een bakje gevuld met twee begoniabloemen en half met water.
De tweede ronde nog twee bloemen geplukt en het bakje helemaal gevuld met water.
Het blok ging in een kraantjes kan samen met citroenverbena.
Het was een prachtig gezicht in de kan met water.
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Kleine ijsblokjes met bloemblaadjes

Kleine en grote ijsblokjes – in een glas of in een kraantjeskan

IJsblokjes met bloemblaadjes

Kleine en grote ijsblokjes – in een glas of in een kraantjeskan
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Kleine en grote ijsblokjes – in een glas of in een kraantjeskan
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Chrysant

Meer over de chrysant kun je lezen in één van onze andere nieuwsbrieven, namelijk de 'Junior'.
Deze nieuwsbrief verschijnt ook op maandelijkse basis en is ook zeer geliefd bij 'oudere jongeren', leerkrachten en opa's en oma's.
Link naar de junior van september 2020:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-09-SEPTEMBER.pdf
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Een heerlijk watertje...

Water met een smaakje, altijd groot succes.
Niet alleen om de smaak maar ook om het gezicht. Kleine moeite, groot plezier.

Oost-Indische kers (bloemen en blad)

Pas wel op dat wat je gebruikt schoon is.
Met schoon bedoelen we dat je kritisch kijkt of er geen mieren of andere gespuis mee het
water in gaat.
Maar dat is bij alles van toepassing.
Of je nu salade of een ander gerecht bereidt, let altijd op dat er geen kleine slakjes, mieren,
luizen, orenkruipers of andere mini-aardbewoners mee gaan.
Oost-Indische kers is een geweldige plant tot ver in dit jaargetij.
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Zodra de nachtvorsten zich aandienen is het snel gedaan met deze fantastische bloeier maar
tot die tijd kun je genieten van prachtige bloemen.
Weliswaar iets minder uitbundig dan in de zomer maar toch...
Een plukje in een kan water staat altijd gezellig en de smaak van Oost-Indische kers is absoluut niet verkeerd.
Tinctuur van deze plant is antibacterieel, dus de plant puur gebruiken is al net zo gezond.
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Een lekker borreltje voor koudere dagen

Appels, peren en steranijs staan bij ons te trekken op wodka.
Sinds 10 september staat de grote weckpot gevuld met deze ingrediënten in onze buitenkeuken.
Regelmatig even schudden en gewoon laten
trekken.
Eerdaags moet de inhoud van de pot gezeefd
worden. De appels en peren kunnen daarna gemakkelijk in een gerecht verwerkt worden of zo
opgegeten bij bijvoorbeeld ijs.
Volgens mij verdwijnen de vruchten hier in een
cake.
Even bewaren in een glazen pot, in de koelkast
is geen punt omdat de vruchten doordrenkt zijn
van de wodka.
Op deze wijze kun je veel meer soorten fruit
verwerken en daarna bewaren.
Denk ook aan pruimen.
En... je maakt een fruitig borreltje met een ondertoon door de steranijs (of andere kruiden,
bijvoorbeeld kruidnagel).
Een recept om zelf je fantasie de vrije loop te laten gaan.
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Recept voor: Georgisch brood met Italiaanse kruiden
Een staaltje van internationale samenwerking…
Georgisch brooddeeg voor
khachapuri, aangevuld met
Italiaanse kruiden.
Uit de eigen tuin gebruikten we rozemarijn, tijm en
oregano.
Dit deeg kan ook worden
gebruikt voor een pizzabodem.
Je kunt het brood natuurlijk ook in de oven bakken
op 180 graden. Let vanaf
25 minuten goed op het
bakproces.

Rozemarijn, tijm en oregano

Eerste keer gekneed

Na de eerste keer rijzen

Na de tweede keer… mooi deeg

Ingrediënten:

Voor het deeg:
•
•
•
•
•
•

500 gram bloem
7 à 8 gram gist (gedroogd)
8 gram kokosbloemsuiker
6 gram zout
225 ml water
25 gram boter
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•
•

30 gram olie (wij gebruikten kokosvet)
Een tak rozemarijn, een klein handjevol tijm en enkele takjes oregano (zie foto) – alles vers uit de tuin

Werkwijze:
Doe de bloem in een (roestvrijstalen) schaal. Maak een kuiltje in het midden.
Los de gist, het zout en de suiker op in warm water. Smelt de boter en giet die ook in het kuiltje.
Meng nu vanaf de zijkanten de bloem bij het vocht en kneed alles tot een homogene bal. Als het
deeg te droog is, voeg je nog wat water toe. Voeg uiteindelijk de kokosolie erbij en kneed nog even
flink door.
Dek de kom dan af met een schone, vochtige theedoek en laat het deeg ongeveer een kwartier rijzen
op een warme plaats.
Kneed dan het deeg flink door en laat het nogmaals een kwartier rijzen. Herhaal dit nog een keer,
ook weer na een kwartier.
Snijd of hak, terwijl het deeg de eerste keer rijst, de kruiden ragfijn.
Meng de kruiden op het moment dat het deeg de tweede keer wordt gekneed, erdoorheen. Zorg ervoor dat de kruiden goed worden verdeeld door het deeg. Dit kun je doen door het deeg uit te vouwen tot een platte ‘plaat’.
Strooi de kruiden daar overheen en vouw het deeg weer dicht. Rol en vouw het deeg dan diverse malen in alle richtingen, tot je kunt zien dat de kruiden goed verspreid zijn (zie de foto’s).
Doe het deeg, na de derde keer rijzen, in een vorm. Wij gebruiken een ronde terracotta vorm. Strooi
vooraf wat bloem op de bodem van de vorm.

De kamado wordt gestart

Het brood gaat in de oven
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Mooi broodje

De onderkant – goed gelukt

En klaar is het

Lekker bij een frisse salade

Bij ons staat onder de ‘overkapping’ (onder hetzelfde dak als de schuur) een kamado, een keramische
barbecue.
Hierin kun je ook bakken en roken.
Een heel handig ding, waarin wij al een aantal keren quiches, cakes en brood gebakken hebben.
De kamado stookt op houtskool (bij voorkeur de grotere brokken).
Je krijgt hierdoor een eerlijke warmte.
De temperatuur is goed te regelen en blijft mooi constant.
Dit vermeldt de website van Grill Guru, het merk kamado dat wij hebben:
De Grill Guru kamado is gemaakt van hoogwaardig keramiek, staal, gietijzer en hardhout.
De kamado is bestand tegen hoge temperaturen.
Hierdoor kun je verschillende bereidingswijzen toepassen zoals roken, stomen, bakken, braden en grillen.
Ook roken of koken behoort tot de mogelijkheden van deze topper.
Maak vlees, vis of groente klaar en ontdek de pure smaak van een houtskoolvuur.
Je zult misschien zeggen: “Ach… dat is een verkooppraatje…”
Maar nee, het is inderdaad waar: je proeft de houtskoolvuur-smaak.
De resultaten zijn uitstekend.
Wij zijn er heel content mee!
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Tweede boek in de Het Wilde Genieten-serie is uit!
Enkele maanden geleden kwam Annekes boek ‘Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar’ uit.
Nu mogen we toch wel met enige trots melden dat het tweede boek in deze serie: ‘Het
‘wilde’ genieten – Zomer’ verschenen is.
Dit is het tweede deel in een vierdelige serie, die per seizoen behandelt wat er zoal in de
vrije natuur te ‘scoren’ is aan eetbare groenten, fruit en kruiden.
Elk boek bevat 155 bladzijden, met heel veel recepten en informatie. Je kunt het bestellen
door even een mailtje te sturen naar Anneke: anneke@project7-blad.nl. Het kost € 24,95
inclusief verzendkosten binnen Nederland.
Voor verzending buiten Nederland vragen wij een bijdrage van € 5,00.

Het najaarsboek schiet ook al lekker op en het winterboek staat in de steigers. Er wordt dus
heel hard gewerkt om je een uitgebreid overzicht te bieden van wat je in de vrije natuur kunt
oogsten, om je maaltijden een extra boost te geven.
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Recept voor: Pannenkoeken met boerenwormkruid
Vroeger werd boerenwormkruid uiteraard als
middel tegen wormen in
vele vormen bij mens en
dier gebruikt.
Ook werd het huis vlo- en
motvrij gemaakt door vele
bloemetjes gewoon in het
huis te strooien.
En voor een middel tegen
slakken, mieren, motten
en vlooien in de moestuin
werd boerenwormkruid,
net als absinth-alsem (en
vaak ook samen afgetrokken) gebruikt.

Om mooie, niet aangevreten worteltjes te krijgen, had men gewoonlijk ook boerenwormkruid naast
rijtjes wortelen in de moestuin staan.
Vroeger werd vermalen, gedroogde boerenwormkruid als goedkope vervanger van nootmuskaat en
foelie gebruikt. Zo werd het gebruikt in pannenkoekenbeslag, in cakebeslag voor puddingen en zoetwatervis zoals karper (in de court-bouillon en tussen de vis gestrooid). Het werd zelfs gebruikt als
kruid in worstjes. Boerenwormkruid werd ook gebruikt om lamsbout smaak te geven.
Met Pasen werd het door de apostelsaus gemengd, ook omdat men vond dat boerenwormkruid het
bloed dan kon zuiveren, zeker als men toch al aan het vasten was. Heel vaak werd boerenwormkruid
aan gerechten toegevoegd vanwege de medische kwaliteiten: dus meestal omdat men last had van
wormen.
Net als bij voorbeeld salie, wilde marjolein en absinth-alsem bevat het het giftige thujon. Om die reden wordt het niet meer als worm-afdrijvend middel gebruikt.
Vanwege de bittere smaak is ook het gebruik als groente of in andere gerechten minder geworden.
Lees in het artikel over absinth-alsem meer informatie over thujon: http://www.nederlandsdis.nl/dranken/uit-de-natuur-of-je-tuin-absintalsem-of-absinth-alsem/.
De vraag is alleen of men ooit hier veel van gaat gebruiken. En dan echt teveel thujon binnenkrijgt.
Bij zuinig gebruik geven deze planten al veel smaak.
Met dank aan: http://www.natuur-keuken.nl/eten/boerenwormkruid-blijft-een-nuttig-kruid/

Boerenwormkruid… zo herkenbaar

Twee handjes boerenwormkruidbloemen
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Zeer fijn gehakte bloemen

Ingrediënten:

Het resultaat
•
•
•
•

Twee handjes boerenwormkruidbloemen
Pannenkoekbeslag zoals je zelf gewend bent om het te maken
Twee appels, geschild, klokhuis verwijderd en in flinterdunne
plakjes gesneden
Roomboter om in te bakken

Werkwijze:
Maak een pannenkoekbeslag zoals je zelf gewend bent om dit te maken.
Jouw pannenkoeken smaken toch altijd het beste?
Gebruik een groot koksmes met een rond lemmet.
Voordeel hiervan is, dat je niet alleen makkelijk kunt snijden, maar je kunt het ook rond bewegen
over het lemmet, van punt naar handvat, over de bloemen heen. Door het lemmet steeds een millimeter te verplaatsen krijg je een mooi ragfijn resultaat.
Snijd horizontaal, verticaal en diagonaal.
Nog een tip (van een chef-kok/hofmeester van de ‘grote vaart’): snijd altijd van je af!
Dan loop je de minste kans dat je in je vingers snijdt, zeker als je dit soort dingen zo fijn moet snijden.
Bovendien kun je, met een beetje oefenen, razendsnel snijden, waardoor het ook geen langdradige
klus wordt.
Dit geldt overigens ook voor andere ingrediënten: rozemarijn, tijm, oregano, maar ook zevenblad,
blad van de Oost-Indische kers en nog veel meer. Probeer maar eens.
Als de bloempjes van het boerenwormkruid ragfijn zijn gesneden,
meng je ze door het beslag.
Roer het beslag goed door, zodat alles
goed verspreid wordt.
Doe dan een klontje roomboter in de
pan, laat het smelten en doe een
schep beslag in de pan.
Spreid daar wat plakjes appel overheen.
Bak de pannenkoek aan beide kanten
goudbruin.
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De pannenkoeken hierboven hebben we gebakken op de ‘gewone’ manier, op een kookplaatje.
Ook leuk om te doen: pannenkoeken bakken op een stoofje, gewoon lekker op een houtvuurtje.
Hieronder enkele foto’s:

Lekker relaxed…

Gewoon lekker op een houtvuurtje

Het resultaat
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