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Voorwoord: Genieten in het najaar… 
 

Moeder Natuur schenkt ons in deze tijd 
van het jaar prachtige kleuren. Fantas-
tisch als je naar de bomen kijkt, naar de 
bloemen die nog bloeien; alles is aan het 
veranderen maar omdat dit zo bij het 
najaar hoort is dat ook weer goed. 
Gele bladeren aan planten, bomen of 
struiken geven in de zomer een zielig 
beeld, dan weet je dat er een oorzaak is, 
zoals te droog of ziekte maar nu omar-
men we het veranderen van al deze ge-
wassen weer. 
Het najaar heeft iets. Elk seizoen heeft 
iets, er zijn van die specifieke kenmer-

ken die juist bij een bepaald seizoen horen. 
Recent zag ik alweer hyacinten in potten staan en tulpen in bloemenemmers. 
Nee, daar maak je mij nu niet blij mee. 
De handel maakt het er niet leuker op. 
Tulpen passen nog niet in deze tijd van 
het jaar, chrysanten wel. 
Hyacinten passen nu ook niet, maar pom-
poenen, kastanjes, malusappeltjes en an-
dere vruchtdragende takken wel. 
Traditiegetrouw laat ik persoonlijk in ja-
nuari de eerste bolbloemen toe.  
Nieuwjaarsdag voelt symbolisch wel 
mooi om een bos narcissen te geven aan 
bepaalde personen, denk aan ouders. 

Hoewel dat ook 
nog vroeg is, is 
dat toch een an-
der gevoel. Bolbloemen passen bij voorjaar en een nieuw jaar is ook 
pril en een onbeschreven boek. Dat gevoel. 
Voor mij voelt het toch het leukst om dat wat bij een seizoen past te 
verwerken in boeketten, in de tuin en in gerechten. 
Regeren is vooruitzien, dus bolbloemen planten in het najaar is wel 
een werkje wat leuk is om te doen en je al een soort lijntje geeft 
met dat wat komen gaat. 
In deze nieuwsbrief kom je daar dan ook een klein item over tegen. 
Water is belangrijk als levensbehoefte. Wij hebben een aantal 
blauwe flessen in de vensterbank staan met kraanwater dat we ge-
bruiken voor bijvoorbeeld: koffie zetten, thee zetten, soep koken 
etc. 
Waarom we dat doen kun je lezen in een artikel dat we graag delen. 
Dit onderwerp is al eens eerder voorbij gekomen maar af en toe 
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duikt het in gesprekken weer op dus het kan geen kwaad hier weer eens aandacht aan te 
schenken. 
Het zijn van die kleine dingen die een verschil maken en wat we allemaal kunnen onderne-
men. 
 De flessen op de foto bij de link naar het artikel geplaatst staan bij 
ons voor het raam en komen uit de natuurwinkel. Prachtige don-
kerblauwe flessen. Anderen gebruiken blauwe flessen waar wijn in 
gezeten heeft; het gaat om blauw glas. In kringloopwinkels kun je 
het ook treffen, mooie blauwe flessen tegen te komen. 
Dit even voor wie zich afvraagt hoe aan deze flessen te komen. 
Marja Frederiks heeft zich ook weer uitgeleefd op haar Guru. Ge-
niet van het recept wat zij heeft aangeleverd. 
Al met al is het een afwisselende nieuwsbrief geworden. Althans, 
dat denken wij.  
 Het is heerlijk om met deze onderwerpen bezig te zijn, zeker in 
deze bijzondere, bizarre tijden. 
Het is heel belangrijk dat we onze energie hoog houden, genieten 
van mooie kleine dingen en ons opladen met dat wat ons blij 
maakt. 
 
Het boek ‘Het ‘wilde’ genieten – Najaar’ is in zoverre af, nog even 
de laatste stappen om het zo perfect mogelijk af te leveren bij de 
Uitgever. Daarna de winterversie en dan hebben we ons eerste 
doel bereikt, namelijk: vier boeken, elk seizoen één.  
Wie alle vier boeken in zijn of haar bezit heeft kan zich het jaar 

rond uitleven met 
‘wilde’ groenten, krui-
den en eetbare bloe-
men. 
 
De versie voor het 
voorjaar en de zomer 
zijn te bestellen, ze kos-
ten € 24,95 per stuk en 
wij verzenden ze inclusief verzendkosten.  
De boeken kunnen per e-mail besteld worden: 
anneke@project7-blad.nl  
 
Heel veel plezier met deze nieuwsbrief. Wie iets 
leuks te delen heeft, voel je altijd welkom om dat 
aan te leveren. 
 
Tot eind november. 
 
Hartelijke groet, 
 
Anneke 

 
 

 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Water met... 
 

We hebben in de afgelopen jaren al heel wat 'watertjes met...' 
gepresenteerd. 
 
Deze mooie kan stond laatst bij iemand, waar we met een stel 
bijeen waren, op het aanrecht. 
Citroenmelisse, goudsbloemen en wilde radijs. 
Prachtig om te zien, heerlijk om een glaasje water van te drin-
ken. 
 
Als je dan ook nog 'blauw zonnewater' gebruikt (een uitleg in 
deze nieuwsbrief), dan heb je een goede energieboost als 
'Water met...'. 
 
Anneke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
Goudsbloem 

 
Citroenmelisse 

 
Wilde radijs 
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Recept voor: Pizza met biefstukzwam 
De biefstukzwam (Fistulina 
hepatica) is een zwam met 
het uiterlijk van een bief-
stuk.  
Wij liepen erin het bos te-
genop. Het is een veel 
voorkomende padden-
stoel. 
In de natuur komt hij voor 
op de stammen van onder 
andere de eik.  
Het is een rode padden-
stoel die, wanneer je hem 
opensnijdt, nagenoeg de-
zelfde structuur vertoont 
als een ‘echte’ biefstuk. 
Vers scheidt hij ook een 
rood vocht af, waardoor je 
de indruk krijgt dat hij 
bloedt.  

 
 

  
Een biefstukzwam aan een boom Zevenblad 

  
Afrikaantjes Begonia 

 
Wij houden ons eigenlijk niet heel echt bezig met eetbare paddenstoelen, daar heb je experts voor. 
Paddenstoelen kunnen je zo misleiden!  
Wij zeggen vaak: “Alle paddenstoelen kun je eten, sommige echter maar één keer!”  
Met andere woorden: sommige paddenstoelen zijn zó giftig, dat je er zwaar ziek van kunt worden, of 
er zelfs aan kunt overlijden. En dat willen wij niet… Er zijn echter enkele paddenstoelen die wij wel 
durven aanbevelen en een daarvan is de biefstukzwam.  
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Als je hem op een boom ziet, is het net alsof de boom zijn tong naar je uitsteekt, een grote roze/rode 
tong.  
 

  
Afrikaantjes, schijfjes courgette Tomaatjes, zevenblad en plakjes biefstukzwam 

 
De biefstukzwam heeft een vrij neutrale smaak. Je kunt hem daarom in allerlei gerechten gebruiken. 
Wij maakten een pizza… 
 

Ingrediënten: Voor twee pizzabodems: 
• 500 gram bloem 

• 7 gram gist 

• 8 gram kokosbloesemsuiker 

• 6 gram Keltisch zeezout 

• 225 ml. warm water 

• 25 gram boter 

• 30 gram olie 

• een hand basilicum 

• een handje verse tijm 

• een handje oregano 
 

Voor het beleg van de pizza: 
• een stuk biefstukzwam 

• een courgette (wij gebruikten deze keer een gele courgette) 

• drie tomaatjes 

• een handje zevenblad 

• blaadjes van de bloem van een afrikaantje, los geplukt 

• pastasaus (zelf gemaakt) 

• plakken komijnekaas 

• kruidenzout en kruiden naar smaak 
 

Voor de afwerking: 
• blaadjes van de bloem van een afrikaantje, los geplukt 

• enkele bloemen van de begonia 

• blaadjes van een paar chrysantenbloempjes, los geplukt 
 

Werkwijze: 
De pizzabodem: 
Doe de bloem in een (roestvrijstalen) schaal. Maak een kuiltje in het midden. 
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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. Als het iets te klef is, strooi je nog wat bloem over het 
deeg en kneed dan nog even. Voeg uiteindelijk de kokosolie erbij en kneed nog even flink door. Het 
deeg mag niet meer aan je handen plakken. 
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 er-
voor dat de kruiden goed worden verdeeld in het deeg. Dit kun je doen door het deeg uit te vouwen 
tot een platte ‘plak’.  
Strooi de kruiden daar overheen en vouw het deeg weer dicht. Rol en vouw het deeg dan diverse ma-
len in alle richtingen, tot je kunt zien dat de kruiden goed verspreid zijn. 
 

  
Een biefstukzwam doorgesneden…  Zevenblad 

  
Afrikaantjes Begonia 

 
Het beleggen van de pizza: 
Haal na het rijzen de deegbal uit de schaal. Snijd hem in twee gelijke delen. Rol een deel plat tot je 
een bodem hebt met een doorsnede van ongeveer dertig centimeter. 
Smeer de bodem in met een royale laag pastasaus. 
Snijd de courgette in dunne plakjes en leg deze op de saus.  
Snijd de biefstukzwam in dunne reepjes en leg deze daarop.  
Strooi dan de los geplukte bloemblaadjes van het afrikaantje over de reepjes biefstukzwam. 
Leg hier overheen plakjes tomaat en enkele blaadjes zevenblad. 
Kruid de pizza naar eigen idee en smaak. Dek dan de pizza af met de plakken kaas. 
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Blaadjes chrysantenbloempjes, los geplukt  Het deeg (we bakten ook nog een brood) 

  
Drie stukken biefstukzwam, één gebruikt Een deel van de ingrediënten 

  
Eén deel gebruikt, twee delen ingevroren Klaar voor de vriezer 

 

Het bakken van de pizza: 
Stefan Tibben (https://www.italieplein.nl/op-juiste-temperatuur-pizza-bakken/) schrijft in 
zijn blog: “First things first: de beste temperatuur om pizza te bakken is grofweg tussen de 
300 en 350 graden Celsius.  
Napolitaanse pizza wordt nog heter gebakken, en wel op 400+ graden Celsius in een hout-
oven.” 

 
Hij adviseert om je oven altijd op de heetste stand te zetten en de pizza zo kort mogelijk te bakken, 
bij voorkeur met gebruikmaking van een pizzasteen.  
 
Die pizzasteen leg je gewoon op het bakblik van je oven, eventueel met een stukje bakpapier eronder 
om krassen tegen te gaan; het is tenslotte gewoon een steen of een hardgebakken kleischijf. 
 
Op de pizzasteen leg je geen bakpapier! 
 

https://www.italieplein.nl/op-juiste-temperatuur-pizza-bakken/
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Besmeer de bodem met een laag pastasaus  Leg daar schijfjes courgette op 

  
Regelmatig verdelen Plakjes biefstukzwam eroverheen 

  
Los geplukte bloemblaadjes eroverheen  Plakjes tomaat – de volgende laag 

  
Een laagje zevenblad Afgedekt met komijnekaas – klaar om te bakken 
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Pastasaus gemaakt... 
 
Er stonden prachtige nieuwe brandnetels in de tuin. 
Het zevenblad lacht ons ook weer toe, eeuwig moes (kool), snijbiet en basilicum, alles is nog 
even mooi.  
 

  
Brandnetel  Zevenblad 

  
Eeuwig moes Snijbiet 

  
Basilicum  

 
Voordat het weer alles er definitief anders uit laat zien heb ik even mijn kans gegrepen.  
Alle basilicum gered, want daar blijft niets van over als je dat langer laat staan.  
Tomaten, uien en knoflook gekocht.  
Een grote courgette gekregen. 
Keltisch zeezout en kruiden (Baharat van Jonnie Boer) toegevoegd en alles tot pastasaus om-
getoverd. 
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Tomaten Uien 

  
Alle verse ingrediënten uit de tuin Snijbiet 

 
Eerst de uien gefruit in roomboter, zout erbij, goed 
geroerd, kruiden erbij en daarna de tomaten grof 
gesneden en in eigen vocht met een flinke scheut 
rode wijn aan de kook gebracht. 
 
De groenten op volgorde van stevigheid toege-
voegd, basilicum als allerlaatste, toen de pan van 
het vuur ging om de inhoud te pureren. 
Knoflook ook in een later stadium toegevoegd, vlak 
voordat de courgette er in stukjes in ging. 
 
Pastasaus, hier kun jezelf eindeloos mee variëren en 
daardoor dat opruimen wat je opgeruimd wilt zien. 
De potjes waren brandschoon, gevuld met heet wa-
ter en potje voor potje geleegd vóór het vullen met 
de saus. 
 
De pastasaus ging zo heet mogelijk in de potten en 
potjes. De randen van de potjes moeten goed 
schoon zijn voor er een deksel op gaat. 
Een soort trechter maar dan plat, met een flink gat 
in het midden werkt bijzonder handig want daar-
door raak je de randen van de glazen potten niet 
aan met de soeplepel tijdens het scheppen. 
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Een idee om je uit te leven. 
Na het vullen gaan de deksels op de potjes en worden ze omgekeerd, op het deksel dus, 
neergezet. Zo trekken de potjes goed vacuüm. 
 
Wij hebben voorraad en de kleine potjes zijn voor een klein dametje van ruim 1 jaar. 
Handig voor haar pa en ma, beetje pasta koken, saus erdoor, even opwarmen en klaar. 
Jong geleerd is oud gedaan. 

Op jonge leeftijd aan de brandnetels en het zevenblad.      

 

Anneke 
 

 
 

Natuurlijke onderwerpen… 
 
Soms stuit je op leuke, waardevolle onderwerpen wanneer je een link op internet aanklikt. 
Hieronder een paar linken waar je wellicht iets aan kunt hebben. 
 
Anneke 
 
https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/zelf-compost-maken-tien-verschillende-manier-
om-te-composteren  
 

https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/permacultuur-meer-denkwerk-en-minder-doe-
werk-tuin-en-op-boerderij 
 

https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/kleine-tuin-compost-probeer-bokashi-ervaringen  
 

https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/vlinderstruik-eenvoudig-vermeerderen-door-te-
stekken  
 

 
 

Leuke website gevonden… 
 
Via een advertentie in het maandblad ‘Landleven’ kwam ik op onderstaande website. 
Leuk om te delen, daarom even vermeld in onze nieuwsbrief. 
 
Anneke 
 

www.natuurlijkerleven.eu  
 

 
 
https://tijdschriftdetuin.nl/het-wilde-genieten-zomer/ 
 
Wie de nieuwsbrief van ‘De Tuin in Vier Seizoenen’ krijgt kan kans maken op ‘Het ‘wilde’ ge-
nieten’- Zomer. 

https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/zelf-compost-maken-tien-verschillende-manier-om-te-composteren
https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/zelf-compost-maken-tien-verschillende-manier-om-te-composteren
https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/permacultuur-meer-denkwerk-en-minder-doewerk-tuin-en-op-boerderij
https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/permacultuur-meer-denkwerk-en-minder-doewerk-tuin-en-op-boerderij
https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/kleine-tuin-compost-probeer-bokashi-ervaringen
https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/vlinderstruik-eenvoudig-vermeerderen-door-te-stekken
https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/vlinderstruik-eenvoudig-vermeerderen-door-te-stekken
http://www.natuurlijkerleven.eu/
https://tijdschriftdetuin.nl/het-wilde-genieten-zomer/
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Recept voor: Zelf vogelvoer maken 
Als we weten dat wij zeer 
op onze hoede moeten zijn 
bij het kopen van kant-en-
klaar producten voor de 
mens, hoe is het dan met 
het vogelvoer gesteld? 
 
Welke vetten worden ge-
bruikt bij de productie van 
vetbollen, -taartjes en der-
gelijke?  
Vaak gebruikt men voor de 
commerciële productie 
van vetbollen (die je bij-
voorbeeld in de tuincentra 
kunt kopen) (gedeeltelijk) 
gehydrogeneerde vetten. 
Kort door de bocht kun je 
zeggen dat deze vetten 
slecht zijn voor de gezond-
heid van de mens.  
Zij kunnen bijdragen aan 
allerlei (ernstige) lichame-
lijke klachten. Maar kun-
nen vogels deze vetten 
dan wel aan? 

 

Recent hebben we biologisch ossewit besteld om de vogels blij te maken. 
Er staat een grote bak met zaden te wachten, de kopjes, mokken en sauskommen met een oor 
kunnen schoon uit de bak waar het na het voederseizoen in opgeborgen wordt. 
Wij zijn er weer klaar voor zodra het ossewit geleverd kan worden. 
Vorig jaar hebben we ons er een beetje vanaf gemaakt, we kochten wel biologische vetbollen,  
goed ander voer zoals pinda’s, gedroogde meelwormen en wat we maar zagen. 
De vogels hadden absoluut geen klagen maar eigenlijk is het heel leuk om zelf de kopjes, mokken 
en sauskommen te vullen naast natuurlijk het ophangen van pinda’s in de daarvoor bestemde at-
tributen. 
Een leuke klus om buiten uit te voeren onder onze overkapping die we onze buitenkeuken noe-
men. 
Dit jaar gaan we de vogels weer extra verwennen door er zelf tijd en aandacht aan te besteden. 
 
Anneke 

  
Hang je servies ‘in de wilgen’ Het vet-/zaadmengsel 
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Stokje erin en laten afkoelen In stijl… kerstsfeer 

 
Puur natuur voor onze vogelvrienden. 
Om de vraag te voorkomen waarom ontgeurde kokosolie niet goed is… 
Net als gepasteuriseerde melk niet aan te bevelen is maar rauwe wel, is dit ook met kokosvet het ge-
val.  
Er kan op twee manieren ontgeurd worden, chemisch of mechanisch.  

• Chemisch ontgeuren gebeurt met hexaan. Hexaan is een schadelijke stof voor de gezond-
heid, voornamelijk op lange termijn. De acute toxiciteit van de vloeistof is relatief laag, hoe-
wel de damp een milde narcotische werking kan hebben. Er blijft na het ontgeuren altijd wat 
hexaan in de kokosolie achter. 

• Mechanisch ontgeuren gebeurt met gebruikmaking van stoom (100 graden Celsius) waar-
door er veel nutritionele waarde verloren gaat.   

 
Dan gaan we nog een stap verder, namelijk dat men voor de ontgeurde versie soms ook afgekeurde 
partijen (bedorven) kokosnoten gebruikt, of afvalkokosolie uit de farmaceutische industrie.  
Bedorven noten ruiken ranzig; wanneer je ze echter bewerkt is dat opgeheven.  
Daardoor is de samenstelling wel veranderd; deze versie ziet glad. De niet ontgeurde kokosolie is ge-
marmerd. 
 
Dus ook voor de vogels puur natuur en normaal vet gebruiken. 
 
Reuzel van de biologische slager is ook een optie, evenals biologische ossewit. 
Gebruik niet de ossewit uit het schap van de supermarkt. Daar zit vaak het antischuimmiddel E900 – 
Dimethyl-polysiloxaan oftewel: siliconenolie in.  
E900 is een slecht E-nummer.  
 
Het is een hulpmiddel voor glansmiddelen en geeft groot risico op orgaanaandoeningen, schade aan 
het zenuwstelsel en allergieën.  
Ook zou het kankerverwekkend zijn. 
 
Biologisch ossewit is iets duurder, maar voor onszelf en voor onze gevederde vrienden stukken beter.  
Een proef op de som bewijst het: in een tuin hingen zowel de ‘standaard’ vetbollen als een mok met 
verantwoord, zelfgemaakt vogelvoer.  
Het was heel stil rond de standaardbol, terwijl rond de mok een kleine revolutie uitbrak onder de 
mezen.  
Ze weten wel wat lekker en goed is! 
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Ingrediënten: • Kokosvet (NIET ontgeurd!), of ossewit, of reuzel (biologisch) 

• Stooizaad (zadenmix) 

• Stokjes of takjes voor houvast voor de vogels   
 

Werkwijze: 
Laat het vet heel langzaam smelten. Het mag beslist 
niet borrelen of pruttelen. 
Doe er dan een flinke hoeveelheid vogelzaden door-
heen. 
Het vet moet helemaal verzadigd zijn. 
 
Giet of schep dan het vet-/zadenmengsel in een oude 
mok of sauskom. Steek, voordat het vet gestold is, te-
genover het oor een stokje in het mengsel.  
Daarop kunnen de vogels neerstrijken als zij gaan eten.  
En eten doen zij! In no-time is zo’n mok leeg, maar zo 
help je ze wel de winter door. 
 
 
Pimpelmeesje doet zich tegoed aan de inhoud van een 
sauskom 

 

Dit roodborstje werd wat vrijpostig: het ging zelf tot actie over om de in-
houd van het kopje te ‘bevrijden’… 
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Een biologische blik op het voorjaar... 
 
Woensdagmiddag 14 oktober biologische tulpenbollen geplant. Altijd weer een leuk klusje. 
Regeren is vooruitzien, in Den Haag maken ze er een puinbak van, laten wij het dan maar an-
ders doen. 
Nu bollen geplant, straks de lol ervan. 
Tulpenbloemblaadjes zijn culinair leuk te gebruiken. Een echte voorjaarssalade met enkele 
tulpenbloemblaadjes zorgt voor een feestje op tafel. 
Een bloemblaadje als ondergrondje voor een hapje, ook helemaal niet verkeerd. 
Natuurlijk willen we komend voorjaar ook inspelen op het seizoen en daar moet je dan nu 
iets voor doen. 
Gebruik alsjeblieft alleen biologische bollen want we blijven bovenal wel verstandig ten aan-
zien van onze gezondheid, niet-biologische bollen zijn veel te giftig. En dat gif gaat uiteraard 
vanuit de bol naar de steel en vervolgens naar de bloem. logisch, daarom biologisch! 
Het najaar schept weer andere mogelijkheden om ten uitvoer te brengen. Die sfeer heeft 
ook wel weer wat. 

Stiekem ga ik naar nog een paar andere kleuren kijken. Want als er meer tulpen bloeien 
kan ik er hier en daar een paar scoren voor in de keuken en de rest mooi laten bloeien. Het 
oog wil ook wat. 
O ja, het moge duidelijk zijn dat de grond ook biologisch is. 
 
Anneke 
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Recept voor: Zevenblad zout 
Je kunt tegenwoordig al-
lerlei kruidenzouten ko-
pen.  
Nog leuker is het, om ze 
zelf te maken. Dat geeft 
een stukje extra voldoe-
ning als je het gebruikt.  
Bij ons, achter in de tuin, 
groeit nogal wat zeven-
blad.  
 
Wij beschouwen dat niet 
als ‘onkruid’, maar als een 
heerlijk gewas dat je op al-
lerlei manieren kunt ge-
bruiken. Het ‘verdwijnt’ bij 
ons on allerlei gerechten, 
zoals: pasta’s, rijstmaaltij-
den, stamppotjes, noem 
maar op, vaak in combina-
tie met andere ‘wilde’ 
groenten. 

 

 

  
Zevenblad in de tuin De hoeveelheid zevenblad voor kruidenzout 

  
Snijd zevenblad heel fijn Héél fijn… 

 
Zolang het niet vriest kun je er gebruik van maken; het herhaalt zich het jaar door, je hebt steeds 
verse voorraad.  
Vandaar dat we het ook gebruikten in kruidenzout. 
We maakten gelijk een flinke voorraad.  
Ook leuk om eens als cadeautje weg te geven. 
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Ingrediënten: • een flinke portie jong zevenblad (zie foto) 

• twee zakken van een kilo Keltisch zeezout 

 

Werkwijze: 
Controleer het zevenblad op ongerechtigheden (lelijke blaadjes, insectjes, en dergelijke). 
Verwijder deze. 
Het blad hoeft dan niet gewassen te worden. Gebruik bij voorkeur een groot koksmes met een half-
rond lemmet. Daarmee kun je snel en heel fijn werken. 
 

 

 
Gesneden zevenblad voor kruidenzout 

 
Keltisch zeezout Fijngesneden zevenblad door het zout gemengd 

 
Neem een pluk zevenblad blaadjes en leg ze recht op elkaar. Vouw dan het stapeltje dubbel en snijd 
ze zo fijn als maar mogelijk is. Doe dit steeds met een flinke pluk. De steeltjes houden we apart; die 
verdwijnen op de compostbak. Wij houden reepjes van één à anderhalve millimeter aan, die we 
daarna ragfijn snijden. Schuif met het mes het gesneden blad steeds naar elkaar toe. Snijd horizon-
taal, verticaal en diagonaal door het blad om het zo klein mogelijk te maken. 
Merk tijdens het snijden hoe lekker zevenblad ruikt! Dat had je waarschijnlijk nooit van een ‘onkruid’ 
verwacht… 
 
Wij deden eerst één zak Keltisch zeezout in een roestvrijstalen kom.  
Meng hier een hoeveelheid zevenblad doorheen. Op de foto’s is te zien dat wij een behoorlijke portie 
zevenblad hadden ‘gescoord’, en dat bleek ook wel: na het toevoegen van een tweede zak zout was 
de verhouding goed. 
 
Het is even uitproberen om tot de juiste verhouding te komen. Op de laatste foto kun je zien hoe het 
groen zich tot het zout verhoudt. Je kunt dit zout vrij lang bewaren, omdat dit het zevenblad conser-
veert. 
Eerder hadden we ook al een kruidenzout gemaakt, met meer ingrediënten: 
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Ingrediënten: • bloemen van de Oost-Indische kers 

• blad van de Oost-Indische kers 

• zaden van de Oost-Indische kers 

• salieblad 

• selderiestengel en blad 

• een handje zevenblad 

• een handje peterselie 

• een handje basilicum 

• enkele takjes fijne basilicum 

 

  
Alle ingrediënten Close-up 

  
Alle kruiden en zout gemengd Het resultaat… ook leuk om cadeau te geven 
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Zaden van de springbalsemien... 
 

 
 

Springbalsemien. De naam zegt alles! Wanneer je de plant aanraakt dan springen de zaden 
je letterlijk om de oren. Elke keer weer grappig maar toch is het ook fijn deze zaden op te 
vangen omdat ze heerlijk en gezond zijn. 
De zaden smaken een beetje nootachtig. Vorige week was het voor mij 'opeens' tijd de 
springbalsemienen in de tuin op te ruimen. De planten gingen zienderogen achteruit en je 
kunt ze wel laten staan en volledig door de natuur laten afbreken maar je kunt er ook voor 
kiezen zoveel mogelijk zaden zien te scoren. Overigens zijn er al velen in het rondgesprongen 
afgelopen weken dus komend voorjaar kunnen we ons te buiten gaan aan de kiemen die ook 
alweer heel gezond zijn. Zaden oogsten, tja... daarvoor kreeg ik een idee. Heel voorzichtig de 
koppen met een snoeischaar van de planten geknipt en in een emmer gedaan. Een vergiet 
(voor de lucht) over de emmer gezet en in de komende dagen zal ik de zaden zien te sorte-
ren en kunnen we deze culinair gebruiken. Ondertussen sprongen er evengoed nog velen 

weg.       Springbalsemien, de plant doet haar naam eer aan. 
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Recept voor: Zilte wokkels 
Zilte wokkels… ooit van ge-
hoord? 
Pasta in de vorm van een 
wokkel (fusilli), aangevuld 
met groenten van een zilte 
bodem en je hebt ‘zilte 
wokkels’. Zo ontstaan nu 
namen bij gerechten. 
 
Na een bezoek met een 
groepje wandelaars aan 
het gebied in de kop van 
N-H bij de kleiput van 
Vatrop, dichtbij Den Oe-
ver, was het heerlijk thuis 
na te genieten van de 
groenten, gescoord op de 
plek waar we hadden 
staan genieten van deze 
prachtige planten.  
 

  
Zeevenkel Zeepostelein 

  
Zilte groenten en citroenen op zout Een overzicht… 

 
Zilte wokkels met zeevenkel en zeepostelein, aangevuld met courgette, uien, knoflook, een partje 
citroen op zout, crème fraîche, Keltisch zeezout en als enige kruiden lemon pepper. 
Lemon pepper in een blikje kruidenmix onder de naam ‘Jonnie Boer’. 
 
Volgens mij kan eenieder alleen al met deze gegevens uit de voeten, maar toch, even voor het re-
cept: 
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Ingrediënten: • een pak fusilli (500 gram) 

• een flinke hand zeevenkel 

• een flinke hand zeepostelein 

• een courgette 

• drie à vier uitjes 

• drie à vier teentjes knoflook 

• een kwart citroen op zout 

• twee kleine bakjes crème fraîche 

• Keltisch zeezout (een eetlepel in het kookwater van de fusilli) 

• Anderhalve theelepel kruidenmix ‘lemon pepper’ (Jonnie Boer) 

 

Werkwijze: 
Kook de fusilli beetgaar. 
Maak de uitjes en de knoflook schoon. Snijd de uien doormidden en snijd ze vervolgens in dunnen 
plakjes. Snijd de knoflook ragfijn. 
Fruit de uitjes in roomboter of een ander gezond vet. Voeg dan Keltisch zeezout, de kruiden en de 
knoflook toe. 
 
Was de zilte groenten even onder koud water. Het gaat erom dat er geen vuil aan zit dat we niet 
wensen. Het is zonde om dergelijke groente heel grondig te spoelen want hoe meer je dat doet des 
te meer spoel je de zilte smaak weg. Zeepostelein is een vetplant. Het is gezond ondermeer vanwege 
zijn hoge gehalte aan vitamine C. De zeepostelein mag wel goed gesneden worden en moet even ga-
ren, samen met de zeevenkel, omdat ze vrij stug zijn. 
 

  
In de grote stalen hapjespan Close-up 

 
Voeg dan de courgette in kleine 
stukjes toe, samen met de fijn ge-
sneden citroen. 
Meng, als alles zover is dat het bijna 
opgediend kan worden, de crème 
fraîche door het groentemengsel en 
verwarm alles even.  
 
Schep de ‘wokkels’ en het groente-
mengsel door elkaar en roer alles 
goed dooreen. 
Strooi op het bord wat geraspte kaas 
eroverheen en genieten maar. 
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De tuin rolt zo door alle seizoenen 
heen... 
 
Elke keer een andere sfeer... 
 
Maar elke keer is dat ook weer goed! 
In het voorjaar geen pompoenen, in het najaar geen narcissen, dan 
past het niet.  
Dat voegt helemaal niet. 
Maar op die momenten wanneer het bij het seizoen past is het fan-
tastisch. 
Grappig om steeds weer te ervaren. 
 
Anneke 
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Gevulde courgette 
Dat ziet er leuk uit zo’n gevuld bolletje!   
En erg lekker, dat is ook nog eens mooi meegenomen ☺.  
 

Ik had 1 bolvormige courgette, al een 
beetje uit de kluiten gewassen maar dat 
mag de pret niet drukken.  
Volgende keer iets eerder oogsten want 
dit was wel een tweepersoons uitvoering. 
Dat was dus twee dagen courgette op het 
menu voor mij, maar absoluut geen straf 
hoor. 
 
Afijn, ik heb het kapje van de courgette af-
gesneden en de pitten er uit gelepeld.  
Wanneer ze nog wat kleiner zijn kan je er 
ook nog wat, hoe heet dat bij een cour-
gette, vruchtvlees(?) uitlepelen.  
De uitgelepelde courgette brokjes gebruik 
je dan gewoon ook als vulling.  
 
Maar deze had alleen pitten en na het ver-
wijderen daarvan was er een mooie wand 
van ongeveer anderhalve tot twee cm 
over.  
Dat heb ik dus zo gelaten.  
Meteen wat pitten bewaard om volgend 
voorjaar te zaaien, altijd leuk. 
 
Voor de vulling heb ik in de koekenpan een 

uitje gefruit met een paprika en champignons en daar meteen de kruiden en een beetje Kel-
tisch zeezout bij gedaan.  
Kruiden kun je naar eigen smaak kiezen.  
Ik hou van peper, masala, beetje oregano, maar tijm of rozemarijn is vast ook heel lekker. 
 
Toen heb ik blokjes feta toegevoegd, even dooreen geschept, en de courgette gevuld.  
Dekseltje er op en klaar.  
 
De Guru opgestookt tot 190° en even rustig afgewacht tot hij stabiel op deze temperatuur 
bleef en toen mijn pannetje met de courgette er in gezet.    
Ongeveer 45 minuten wachten en klaar.  
Wanneer je kleinere bolcourgettes gebruikt kan de tijd waarschijnlijk wel wat korter.  
Dat is een kwestie van in de gaten houden. 
 
Marja Frederiks 
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Hoe maak je blauw zonnewater?  
 

Blauw zonnewater is eenvoudig te ma-
ken, heerlijk om te drinken en is zeer 
krachtig voor lichaamsgenezing. 
 
Zoals we weten, draagt water trillin-
gen, energie frequentie, kristallen, 
kleuren.  
Blauw zonnewater biedt het beste: de 
krachtige energie van de zon, de bron 
van alle leven, en de fascinerende ei-
genschappen van de helende en kal-
merende blauwe kleur.  
 
Dit water is uitgegroeid tot een favo-
riet en werd populair na het boek Zero 
Limits door Dr. Hew Len en vooral 
door Ho’oponopono, een oude Ha-
waiiaanse helende techniek. 
 
Naast het feit dat zeer gezond is, helpt 
dit water bij het reinigen van diepe 
negatieve onderbewuste programma’s 
die we automatisch over en weer her-
halen.  
 
Blauw zonnewater heelt emotionele 
wonden en blokkades, neemt hen 
mee naar de oppervlakte en verlost 
ons ervan, zodat we terug naar nul re-
setten, in een zuivere staat, voor een 
schone start, zonder de achtergrond-
ruis van negatieve gedachten.  

 
Dit water voldoet aan positiviteit, vrede en liefde. En iedereen kan het drinken, kinderen, 
kankerpatiënten, met name die op chemotherapie.  
Het is zelfs lekkerder dan gewoon water.  
En het is heel makkelijk te maken. 
 
Waarom blauw? 
Lees verder door op onderstaande link te klikken: 
https://centerofthesoul.nl/nieuws/hoe-maak-blauw-zonnewater/  
 

 

 

https://centerofthesoul.nl/nieuws/hoe-maak-blauw-zonnewater/
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Een tweede compostbak… hard nodig! 
 

Een paar jaar geleden maakten wij van 
hardhouten terrastegels van 100*100 cen-
timeter een compostbak. Deze voldoet tot 
nu toe uitstekend, maar… hij is zo gauw vol!  
Dat komt ervan als je een echtgenote met 
groene vingers hebt.  
Tussendoor heeft er een tijdelijke bak te-
genover de eerste bak gestaan, maar die 
hebben wij afgelopen voorjaar leeggehaald, 
waardoor er van de bak niet veel meer 
overbleef. Met een voortschrijdend najaar 
moest er nu toch weer een bak bij. 
 
Wij hadden een vijftal ‘wegwerp’ pallets ge-

kregen; van die dingen waar geen statiegeld op betaald wordt. Een hoveniersbedrijf kon er 
niets mee, dus mochten wij ze hebben. Met nog enkele wegwerppallets heb ik daar een 
tweede bak van gemaakt. 
 

 

 

De achterkant en de twee zijkanten van de bak 

 
De twee bakken naast elkaar De bak met een voorkant in twee delen 

 
Ik begon met de achterkant. Die bestaat uit een plateau van 100*120 centimeter waar de 
staanders vanaf werden gehaald. De kant van 100 centimeter werd de breedte van de bak, 
dus werd hij 120 centimeter hoog.  Twee zijkanten werden gemaakt van twee pallets van 
60*120 centimeter. Deze zette ik met lange schroeven vast aan het achter paneel.  
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Daarna zaagde ik eenzelfde pallet in de lengte doormidden en bevestigde de delen op de twee 
andere zijkanten.  
De twee afwijkende pallets werden ingekort van 120 naar 100 centimeter. Dit werden de twee 
delen die gebruikt worden als voorkant. Beide delen zijn afneembaar, zodat je de compost tot 
op de bodem gemakkelijk kunt uitscheppen. Het onderste deel werd met twee windhaken 
vastgezet, het bovenste deel met twee grendeltjes. Aan de onderkant van het bovenste deel 
heb ik aan de binnenkant twee plankjes bevestigd, die achter de bovenkant van het onderste 
pallet grijpen, zodat het bovenste pallet goed op zijn plaats blijft. 
 
Alles staat netjes waterpas en stevig op stoeptegels. We hopen dat we weer lang gebruik kun-
nen maken van onze ‘nieuwe’ compostbak. 
 
Overigens, toen we de ‘kop’ van de eerste bak afschepten, zagen we tot ons plezier hoeveel 
wormen er in die bak zaten. Hele kluiten, en door de hele bak heen, tot bovenin! 
Zij doen voor ons het werk. Zij zetten ons GFT-afval om in een prachtige compost! 
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Recept voor: Rode bietensalade 
Een heerlijke frisse salade, 
gemakkelijk te maken en 
ook leuk om te presente-
ren als je met meerderen 
bij elkaar komt. 
 
Gare rode bietjes kun je bi-
ologisch op vele plaatsen 
kopen en zijn handig om 
op voorraad te hebben 
voor een snelle actie. 

 
 

Ingrediënten: • gare rode bieten 

• appelen 

• uien 

• ingemaakte komkommer (augurken zijn goede vervanging)  

• citroen op zout  

• mayonaise  

• olijfolie  

• azijn  

• kruiden (Baharat van Jonnie Boer, merk Euroma) 
 

Werkwijze: 
Snijd alle ingrediënten fijn, maar niet tot moes. 
De bietjes fijn, de uien en citroen heel fijn, de komkommer (of augurken) redelijk fijn. 
 
De onderlinge verhouding van de ingrediënten is een kwestie van je gevoel gebruiken.  
Voor vier personen heb je genoeg aan een helft van een part citroen op zout (komt neer op 
een achtste deel van een citroen). 
Je kunt een scheut olijfolie toevoegen, en een scheutje azijn. De azijn mag niet overheersen, 
maar mag wel de vetten ondersteunen. 
Het eindresultaat mag een smeuïge frisse salade zijn. 
 
Deze salade is ook een mooie basis voor wie vis of vlees wenst toe te voegen. 
Wij aten de salade zonder deze extra toevoeging maar qua smaak kan deze salade heel goed 
dienst doen als basis voor wat je maar wilt. 
 
Voor elk wat wils. 
 
Anneke 
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Het natuurlijke en het onnatuurlijke 
Over geluk, door terugwinnen van onze natuurlijke gezondheid 
Huub Neys 

Huub Neys (1954) experimenteert al 20 jaar met het 
natuurlijke en het onnatuurlijke. 
Dit boek is het resultaat van zijn zoektocht naar ons ge-
luk. Hij leeft en werkt half in Nederland en half in Indo-
nesië. 
 
Uitgeverij: Neys 
ISBN-nummer: 9789090252629 
 
Dit boek reikt ons een totaal nieuwe visie aan op ons-
zelf.  
Wij zijn niet wie we denken dat we zijn.  
We zijn verslaafde neuroten die wanhopig op zoek zijn 
naar een beetje verloren geluk.  
En in die zoektocht naar het vullen van onze tekorten 
zijn we bezig onze eigen leefwereld te vernietigen. 
 
Waar andere analisten stoppen gaat de auteur verder 
en stuit op de wortels van ons ongeluk.  
Hij onthult de oorzaken ervan en geeft daarmee gelijk 
de sleutel tot de oplossing.  
Voor het eerst in de geschiedenis een grensverleg-

gende, complete visie op oorspronkelijke gezondheid, liefde, geluk en de verbanden daartus-
sen. 
 
Het biedt nieuwe inzichten in filosofische vraagstukken zoals vrijheid en vrede.  
Maar geeft ook oplossingen voor maatschappelijke problemen als het drugsprobleem en het 
probleem van overgewicht.  
Na het lezen weet je hoe je onbeperkt kunt eten wat je lekker vindt en toch op je ideale ge-
wicht kunt komen. En je voelt je er stukken beter bij.  
Onwaarschijnlijk? Lees het boek en je bent overtuigd. 
 
Het boek is een eerherstel van de natuur in ons. Het maakt de lezer tot expert waardoor hij 
niet meer afhankelijk is van regeringen of andere autoriteiten die het voor hem moeten re-
gelen. 
Van medicatie tot meditatie, het is allemaal symptoombestrijding, dweilen met de kraan 
open.  
 
Dit boek gaat over het voorkomen van de symptomen.  
Over het dichtdraaien van de kraan in ons zodat er niet meer gedweild hoeft te worden. 
Oorlog, honger, armoede, het kan allemaal opgelost worden. 
We hoeven in feite de wereld niet te veranderen.  
Dat gebeurt vanzelf als we onszelf veranderen. Met dit boek kan iedereen bijdragen aan het 
dichterbij brengen van een nieuw paradijs. 
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Zet eens een boeket in de tuin 
 
Boeketten staan over het algemeen binnen.  
Bloemen op een vaas op tafel, een bijzettafel, op de grond, in de vensterbank, in de hal,  bij 
velen genoeg plekken in huis te bedenken waar een kleine of grote vaas kan staan. 
Een ander idee is een boeket in de tuin te plaatsen.  
Bloemen uit de tuin in een vaas op een plek die wel een beetje extra kleur verdient, geeft 
verrassende resultaten. 
 

  
  

  
  

 
Al zet je zo’n boeket in een grote glazen pot… mooie vazen zijn zonde om buiten neer te zet-
ten maar grote lege potten, emaillen emmers, pannen, wie een beetje zijn of haar gedachten 
laat gaan komt vast op ideeën.  
Wellicht is het leuk een paar linten of een stuk touw om de hals van de pot/vaas te strikken. 
Met simpele middelen kom je tot leuke resultaten. 
Een bijkomend voordeel is dat, zeker als het warm weer is, de bloemen langer staan dan in 
huis. 
Wel is het aan te raden bloemen van eigen teelt, of gekochte biologische te gebruiken, geen 
bloemen uit een willekeurige bloemenwinkel. 
Grote kans dat deze bloemen behoorlijk wat ‘gewasbeschermingsmiddelen (vergif) bevatten 
en dat vinden de bijen, vlinders en andere tuinbewoners niet fijn. 
Zo zie je dat je ook overal bij na moet denken. Een boeket uit een bloemenwinkel dat niet 
biologisch is hoort ook bij chemisch afval afgevoerd te worden en niet op de composthoop. 
Zo ernstig is het zelfs. 
Maar wie hier alert op is kan prachtige bossen maken. 
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Denk ook eens aan een grote bos fluitenkruid in het voorjaar. Een enorme bos in een email-
len emmer, een ware blikvanger. 
Fluitenkruid is prachtig maar de bloempjes ruigelen snel en in huis geeft dat de nodige rom-
mel, terwijl het op een afgezaagde boomstam, op een tafeltje of tuinstoel in de tuin niets 
uitmaakt. 
Als je afgedankte houten tuinstoelen hebt kun je deze ook prachtig gebruiken om decoraties 
op te zetten/liggen, dus een groot boeket staat daar ook fantastisch op. 
Met simpele grepen kun je veel bereiken. 
Het oog wil ook wat, ook dan genieten we. 
 
Anneke 
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Thee mee voor onderweg... 
 
Water gekookt, even laten bekomen in de ketel, deksel eraf gehaald en even laten staan.  
Na een minuut of vijf in de thermoskan gegoten samen met 'groenvoer' uit de tuin. 
 
We gebruikten: Brandnetel, citroenkruid, munt, tijm en zevenblad. 
 

  
Brandnetel Citroenkruid 

  
Munt Tijm 

  
Zevenblad Alle ingrediënten 

 
En zo begon de middag met een groepje bij Wijnaldum in Friesland. De keuze bestond uit 
koffie of thee met een plak honingkoek.  
 
Anneke 
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