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Najaar, bijna winter maar we blijven ‘wild’ genieten…
Hebben jullie er ook zo’n last van?
Nu is het woord last wellicht een beetje zwaar
dus neem dat even luchtig op, maar last
van het feit dat de tijd door je handen lijkt te glippen? Zo is het maandag en zo is het alweer
zondagavond om dan weer bij maandag te beginnen. Zo is het voorjaar, zien we de knoppen
ontluiken, de bollen bloeien maar zo is het alweer tijd bollen te planten als je daar plezier van
wilt hebben, zijn de eerste tuinplanten die niet meerderjarig zijn bevroren en worden de dagen zichtbaar snel korter. We lopen richting ‘de donkere dagen voor Kerst’, maar ondertussen
blijven we toch ook ‘wild’ genieten. Getuige hiervan deze nieuwsbrief die wederom zeer goed
gevuld is.
Marja Frederiks heeft zich weer uitgeleefd met een recept uitgevoerd op haar kamado.
Marja levert een vaste bijdrage aan, overigens verzorgt zij dat voor nog een nieuwsbrief vallend onder Project7-blad en wel in de ‘Junior’. In deze nieuwsbrief daar ook een verwijzing
naar want Marja behandeld in die nieuwsbrief de gember. Het leek ons wel gepast deze link
te delen, lees ook meteen als je wilt de andere bijdragen, in deze nieuwsbrief staat ook een
theerecept waar gember bij is gebruikt. Gember is heel gezond, vandaar dat we in deze tijd
van het jaar hier graag aandacht aan besteden.
Deze keer ook twee recepten van twee andere dames, boerenjongens en bonbons maken.
Geniet van alle recepten, tips en wetenswaardigheden, wij waren wel tevreden over de verscheidenheid.
Met plezier kwam deze nieuwsbrief dan ook tot stand en gezien de vele positieve reacties
weten we dat dit soort informatie juist in deze tijd heel belangrijk is. Het is goed om ons op
positieve zaken en de natuur te richten, daar putten we kracht en energie uit. We zijn bedoeld
om puur te leven, hoe mooi is het dat er van alles om ons heen groet wat we culinair kunnen
gebruiken?
Deel drie in de serie ‘Het ‘wilde’ genieten’ komt eerdaags uit, het deel dat gericht is op het
najaar. Het boek gericht op het voorjaar en het tweede boek gericht op de zomer zijn volop te
bestellen, wellicht ook leuk om bij iemand anders te laten bezorgen als je hem of haar wilt
verblijden met een cadeautje. Meer over de boeken in deze nieuwsbrief.
Geniet deze maand ook van wat mogelijk is om nog te kunnen scoren.
Het zal niet lang meer duren voor we het eerste speenkruid weer kunnen waarnemen. Zodra
wij de eerste blaadjes ontdekken maken we daar meteen gebruik van en delen we uiteraard
weer met jullie welke mogelijkheden er zijn om hiervan te genieten. Nog even dan gaan we
toch weer opwaarts richting het voorjaar, ook al kunnen we nog genoeg kou, sneeuw en ijs
krijgen, maar toch…
Zodra de eerste blaadjes van het speenkruid zich vertonen is dat voor mij altijd een soort van
voorjaarsbode en dat kan echt al in december zo rond de Kerst of jaarwisseling.
In december het laatste nummer van dit jaar en per 2021 gaan we weer vrolijk verder.
Maak er gezellige, waardevolle feestdagen van, geniet kleine dingen in je directe omgeving,
want het is mooi om de vogeltjes te zien scharrelen, kleine knopjes aan takken waar te nemen,
madeliefjes nog dapper zien bloeien, de natuur trekt zich nergens iets van aan, gaat onverstoorbaar door.
En wij ook!
Heb het goed en tot eind december.
Anneke
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Zelfgemaakt theemengsel

Allerlei ingrediënten voor het theemengsel

Afgelopen zomer uit eigen tuin geoogst en gedroogd: citroenverbena, citroenmelisse, druivenblad, guldenroede (Solidago) en munt.
Een deel van de munt en citroenmelisse werd gedroogd in de droogoven, een deel eerder in
de zomer in bosjes op hun kop gehangen in een droge ruimte.
De overige soorten heb ik als bosjes laten drogen.
Verder aan het theemengsel gedroogde appeltjes en blauwe bessen toegevoegd. De appeltjes biologisch 'langs de kant van de weg' gekocht en de blauwe bessen in de winkel.
Deze laatste twee ingrediënten hebben we recent in de droogoven laten drogen.
Alles moet goed droog zijn. Wat langere takjes in stukjes breken of knippen (uiteraard met
altijd een schone schaar als je wilt knippen).

Roestvrijstalen schalen

Met de diverse ingrediënten
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Met schone handen alle ingrediënten goed door elkaar mengen. Voor dit soort karweitjes
hebben wij hele grote roestvrijstalen schalen, je hebt voldoende ruimte nodig om alles grondig door elkaar te mengen. Deze hoeveelheid heb ik ook nog een keer overgedaan in een
tweede schaal om alles nog beter te kunnen mengen. Even heen en weer van schaal in
schaal. De glazen potten waarin je theemengsels bewaart moeten goed schoon zijn en kurkdroog voor je deze gaat vullen.
We dronken een uurtje later een kopje thee. Heerlijk!

Na het mengen in schone glazen potten

In de theepot… even proberen

Close-up

Heet water erbij

Anneke
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Uienschillen...
Zonde om weg te gooien...
Uienschillen kun je drogen en daarna vermalen tot
poeder om in gerechten toe te voegen.
Een andere optie is: de schillen in royaal water aan
de kook brengen en een uurtje laten sudderen, zodat er een bouillon ontstaat die je fantastisch kunt
gebruiken in soepen en sauzen.
De uienschillen die wij gebruikten werden in een
pan aan de kook gebracht en daarna overgegoten
in de slow cooker.
Na enkele uurtjes te hebben staan sudderen ging
de bouillon na het zeven in glazen potten.
Brandschone potten, gevuld tot iets onder de rand,
deksel er goed opgedraaid en daarna de potten
rond een kwartier op hun kop gezet.
De deksels sloten prachtig, wat was te zien aan het
vacuüm getrokken midden van het deksel.
Alles van een ui is gezond, zo ook de schillen.
Wanneer wij uien drogen in de droogoven creëren
we een grote hoeveelheid schillen.
Zo kom je weleens op een idee om toch eindelijk
eens uit te voeren wat je eigenlijk al heel lang
weet.
Want weggooien is zonde; dat besef komt sterk
naar voren als je dergelijke hoeveelheden hebt.
Hoewel, wanneer je besluit schillen weg te gooien is het handig als je een compostbak hebt
want goede compost op de tuin is ook heel wat waard.
Bouillon van uien die op deze wijze gemaakt is heeft een prachtige donkere kleur, amberachtig.
De smaak is niet van dien aard dat het heerlijk is er zo een kopje van te nemen maar gemengd in een soep geef je de soep een gezonde boost.
Wellicht is het een goede tip kleine potjes te vullen als je dit ook wilt uitproberen.
Kleine porties zijn gemakkelijk te verwerken.
De smaak vergeleek ik met koude sterke thee.
Uienschillen zijn ook zeer geschikt om te gebruiken wanneer jezelf wol of stof wilt verven.
De veelzijdige ui.
Veel uien in een schaal of mand ziet ook nog eens prachtig. Pure schoonheid.
Anneke
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Buitenste schillen en ‘kop’ en ‘kont’ van de ui

Alles gaat in een pan en daar gaat water bij

De pan gaat op het vuur

Als de inhoud kookt, overgieten in de slow
cooker

Een paar uur laten sudderen

Daarna zeven en in potjes gieten

Overscheppen met een opscheplepel

Deksel op de potjes, schillen in de compostbak
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Citroenen, eieren, kruiden en azijn...

We kunnen terugkijken op een waardevolle en gezellige middag.
We zijn met enkelen aan de slag gegaan met citroenen, eieren, kruiden en azijn.
De citroenen werden op zout gezet, de eieren ingemaakt en er werd kruidenazijn gemaakt.
Leuke klusjes maar daarnaast was het belangrijk even gewoon met elkaar in contact te zijn,
even gedachten en tips te delen, gevoelens over de huidige tijd te omschrijven en gewoon
even de humor van bepaalde dingen in te zien.
De gezellige werkjes waren bedoeld om dit later thuis ook ten uitvoer te brengen.
Vaak werkt het stimulerend als je dit eerst met elkaar hebt ondernomen en je later, thuis,
hebt ervaren hoe lekker iets kan zijn en dan heb je vanzelf zin dit vaker op het menu te plaatsen of als ondersteuning te gebruiken bij het bereiden van maaltijden.
Citroenen op zout zetten, eieren inmaken en kruidenazijn creëren is zo eenvoudig, maar juist
fantastisch om op deze wijze samen te ondernemen. We kijken terug op een geslaagde middag.
De volgende keer organiseren we een High Tea. Allemaal thuis iets voorbereiden en vervolgens samen genieten en de gesprekken komen dan vanzelf op gang.
Uiteraard delen we de recepten en richten we ons qua theekeuze op verwarmende winterthee.
We moeten onszelf inspireren, heel belangrijk, juist nu!
Energie op peil houden, blij zijn met kleine dingen en genieten van het seizoen.
Moeder Natuur stopt niet met haar gulle gaven!
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Klik op onderstaande link naar het meinummer van deze nieuwsbrief als je het recept wilt
lezen hoe je citroenen op zout zet:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-05-MEI-HET-WILDE-GENIETEN.pdf
Klik op onderstaande link naar het augustusnummer van deze nieuwsbrief als je het recept
wilt lezen hoe je eieren inmaakt:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-HET-WILDE-GENIETEN-AUGUSTUS.pdf
Het kruiden van azijn...
Gebruik altijd biologische azijn. Dat kan natuurazijn zijn, appelazijn of witte wijnazijn, maar
net wat jouw keuze is.
Pepertjes staan leuk en geven een pittige smaak af maar alleen wanneer je met een mesje
diverse sneetjes in de peper maakt doormiddel van het mespuntje van een scherp mesje op
diverse plaatsen in de peper te prikken.
Zo kan de smaak met de azijn vermengd worden.
Verse en/of gedroogde kruiden zijn geschikt om te gebruiken. Wanneer je verse kruiden gebruikt is het volgens 'algemene regels' aan te raden na een paar weken de azijn te zeven en
de kruiden weg te gooien.
Gedroogde kruiden kun je in de azijn laten zitten.
Dit is een tip die over het algemeen veel gedeeld wordt.
Toch moet ik opbiechten een keer langer dan een jaar de verse kruiden te hebben laten zitten.
De azijn stond wel koel.
Het is ook maar net wie een tip deelt. Als iemand een keer heeft beschreven dat je de kruiden moet verwijderen en anderen nemen dat over dan kan het een soort van 'ongeschreven
wet' worden.
Met voedsel moeten we altijd voorzicht zijn en absoluut geen risico lopen, dus het verwijderen van verse kruiden (na een aantal weken) benoem ik altijd wel en dat je gedroogde kruiden kunt laten zitten.
Toch een veilig gevoel dit even benoemd te hebben.
Zelf ben ik daar gemakkelijker in.
De flessen moeten brandschoon zijn. Glas kun je zonder vaatwasblokjes in de vaatwasser
heel goed schoon krijgen.
Maar volgens de ouderwetse manier koken in een pan met soda in het water werkt ook nog
steeds. Wie een weckketel heeft kan de lege glazen flessen en potten daar een minuut of vijf
in koken.
Schone flessen, schone messen, schone snijplanken en een schoon aanrecht of werkblad.
Dat is al meer dan de helft gewonnen.
En vaatdoeken. Er is niets smeriger dan vieze vaatdoeken op een aanrecht. Helemaal als je
met dit soort werk bezig bent.
Was ook je handen voordat je begint.
Dit is allemaal belangrijk voor alles wat we op culinair gebied ondernemen, niet alleen bij het
maken van kruidenazijn.
Anneke
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Eieren en citroenen

Azijn

Smaakmakers bij de eieren

Eieren in de weckpot

Citroen in kwarten gesneden, in het zout

Afgedicht met uitgeperste citroenschijven

Afvullen met water

Een poosje laten trekken

Zie de recepten (de linken hierboven) voor de juiste werkwijze.
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Recept voor: Komkommerchips
Komkommerchips, chips
van groente. Groentechips
zijn geen nieuwtje. In de
afgelopen jaren heeft dit
product grote bekendheid
gekregen.
Chips van wortels, pastinaak, boerenkool, bietjes,
bedenk het maar; je kunt
veel drogen dus zo zijn er
ook vele variaties te bedenken.
Chips van komkommer zijn
snel gerealiseerd, het drogen in de droogoven
neemt enige tijd in beslag
maar dat gebeurt vanzelf.

Het zout-/kruidenmengsel

Twee komkommers

Snijd mooie gelijkmatige plakjes

In de schaal met het kruidenmengsel

Ingrediënten:

•
•
•

twee biologische komkommers
Italiaanse kruidenmix
Waddenzout met kruiden
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Werkwijze:
Het voorbereiden is meer 'een klusje tussendoor' qua tijd. Wij namen Italiaanse kruidenmix
en Waddenzout met kruiden.
Zet vooraf een schaal klaar en doe daar de kruiden in die jij wilt gebruiken.
Boen de komkommers schoon. Snijd ze dan in dunne plakjes. Besteed hier zorg aan, de plakjes moeten allemaal ongeveer even dik zijn. Dit in verband met het drogen.
‘Schep’ met schone handen de komkommerschijfjes door het zout-kruidenmengsel. Dit gaat
uiteindelijk makkelijker dan met lepels of vorken.
Leg de plakjes komkommer op de trays en doe deze in de droogoven.
De plakjes zijn gemiddeld na ongeveer 12 uur op 52 graden mooi droog.
Deze richtlijn is geen vaststaand feit; wanneer je wat dikkere plakjes snijdt zal het iets langer
duren.
De ene droogoven zal ook anders reageren dan de andere, maar bij benadering 12 uur op 52
graden geeft eenieder een beeld.

Op de droogtrays

In de droogoven

De gedroogde komkommerchips

Het glazen potje bevat twee komkommers na het droogproces.
Het resultaat is lekker, een chips als tussendoortje maar dan gezond!
Anneke
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Recept voor: Nasi op de kamado
We hadden afgesproken
om voor een nasimaaltijd
te zorgen.
De dag ervoor bereidden
we alles alvast voor, zodat
het alleen nog maar opgewarmd hoefde te worden.
Voordeel is, dat alles lekker gauw klaar is, maar
ook dat de smaak van de
kruiden goed kan intrekken.
Het enige dat we nog maar
hoefden te doen, was er
een pannetje satésaus bij
maken.

De wok past perfect in de triangel van de
kamado

De wok op de kamado

Het hitteschild onderin is goed zichtbaar (wit)

Je kunt een nasimaaltijd verder aankleden hoe je wilt: je kunt er de welbekende kroepoek bij
serveren, (zelfgemaakte) zoetzure groenten, zelfgemaakte satésaus, een spiegelei, stokjes
saté, pisang goreng, kortom: te veel om op te noemen.
Leef je uit! Maak er een feestje van op tafel en op je bord.
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Ingrediënten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

twee puntpaprika's
een courgette
drie uien
twee rode pepers
een flinke hand eeuwig moes (koolsoort)
vijf à zes winterwortelen (geen winterpenen)
een bakje kastanjechampignons
twee pakken rijst
kokosvet om in te wokken
kurkuma (naar smaak)
Keltisch zeezout (naar smaak)

Wij gebruikten een wok met een diameter van 38 centimeter, een redelijk grote dus voor
thuisgebruik. Hij is dus heel handig als je een omvangrijkere maaltijd wilt bereiden.
Hij past perfect in de triangel van de kamado; op de foto’s hiervoor zie je een deel daarvan
onder de wok, met daaronder het zogenaamde hitteschild, dat onder in die triangel ligt. Je
kunt hem vergelijken met een pizzasteen. Op de foto’s zie je de oranje gloed van de houtskool. In een kamado mag alleen houtskool worden gestookt.

Werkwijze:
Kook de rijst in water met Keltisch zeezout beetgaar. Let daar goed op; als je de rijst te ver
doorkookt, wordt hij slap in de nasi. Laat de rijst even betijen.
Snijd de uien doormidden en snijd er vervolgens dunne reepjes van. Was de puntpaprika’s,
de rode pepers, de courgette en de wortelen en snijd ze in kleine reepjes. Op de foto’s kun je
zien hoe fijn ze door ons gesneden zijn. Wij laten de zaadlijsten gewoon in de pepers.
Was het eeuwig moes- en de snijbietbladeren en snijd ze in reepjes van ongeveer een centimeter breed.
Reinig de champignons, snijd het onderste stukje van de steeltjes en snijd de champignons
vervolgens in schijfjes of partjes.
Doe een flinke schep kokosvet in de wok, zet de wok op het vuur en laat het vet smelten.
Het vet mag heet zijn. Schep dan alle gesneden groenten in de wok en verhit ze terwijl je ze
voortdurend omschept. Zo bakt er niets aan, aan de wok. Doe hier wat Keltisch zeezout naar
smaak bij.
Als de groenten ook beetgaar zijn, schep je de rijst erbij. Meng de rijst als omscheppend
door de groentemix. Voeg nu drie à vier theelepels kurkuma door de nasi en mix dit er ook
goed doorheen.
Laat alles nog even – onder voortdurend omscheppen – even garen.
De satésaus werd gemaakt volgens het recept op bladzijde 34-35 in het boek: Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar, of op bladzijde 24 van de Nieuwsbrief Het ‘wilde’ genieten van afgelopen
augustus.
Je kunt ervoor kiezen een spiegelei op de nasi te serveren.
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De groenten garen…

…onder voortdurend omscheppen…

De rijst gaat erbij

Weer dooreenscheppen

De kurkuma wordt toegevoegd

Het eindresultaat

15

Heerlijke pittige fruitige thee...

Een sinaasappel in stukjes gesneden (biologisch met schil en al, wel even 'afboenen'), een
rode peper (afhankelijk van de grootte en hoeveelheid thee zelf kiezen hoeveel) met zaden
en al in ringen gesneden, een handje cranberries, enkele kruidnagels en peperkorrels in een
pan met water aan de kook brengen en daarna een kwartiertje/twintig minuten laten sudderen.

De ingrediënten:
• sinaasappels
• cranberries
• een rode peper
• kruidnagels
• peperkorrels

Sinaasappels in partjes gesneden, cranberries,
rode peper in ringen gesneden, kruidnagels en
peperkorrels erbij in een pan water
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De thee kun je met een soeplepel in een kopje, theeglas of mok scheppen, of in een theepot
gieten.

Even laten koken

Even laten trekken

Geniet met slokjes.
Anneke

Boerenjongens…
Boerenjongens, een lekkernij die je ook heel gemakkelijk zelf kunt
maken.
Boerenjongens zijn smakelijk om zo van te genieten maar bedenk
ze ook eens over ijs, op, in of bij gebak of cake en wellicht bij bepaalde gerechten. Soms is iets veelzijdiger dan je op het eerste moment bedenkt of gewend bent. Boerenjongens passen heel goed in
deze tijd van het jaar en met de naderende feestdagen wellicht een
leuk idee zelf een weckpot te vullen.
Tine de Groot leverde ons dit recept aan en wij delen dat graag.
Ingrediënten:
• vijfhonderd gram rozijnen
• honderdvijftig milliliter appeldiksap
• een stukje pijpkaneel en of citroenschil
• eventueel brandewijn
Werkwijze:
Rozijnen wassen en een nacht laten weken. Laat ze daarna heel goed uitlekken!
Doe de rozijnen in een weckpot en giet de diksap en brandewijn er over.
Steek de kaneel en citroenschil ertussen.
Pot goed sluiten en na veertien dagen is het een lekkere traktatie.
Tine de Groot
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Verwarmende winterthee
Met gember, kaneelstokje en steranijs...

Dit zijn drie ingrediënten die perfect bij elkaar passen om thee van te zetten.
Uiteraard een stukje gember nemen en in stukjes snijden.
De kaneel en steranijs kunnen in hun geheel meedoen.
Grote stukken kaneel kun je eventueel in stukjes breken.

De ingrediënten:
• gember
• kaneelstokjes
• steranijs

Gember in partjes gesneden, kaneel en
steranijs erbij in een pan water
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Vul een pan met water en laat de drie ingrediënten daarin, nadat het water kookt, zachtjes
sudderen.

Even doorkoken…

…en even laten trekken

Een minuut of 20 is nodig om de goede stoffen van de gember optimaal te benutten.
Werkelijk een heerlijke thee en heel gemakkelijk te maken.
Anneke

Gember
Wil je meer over gember weten?
Marja Frederiks schrijft erover in onze ‘Junior’-Nieuwsbrief.
Link naar de junior van november 2020:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-11-NOVEMBER.pdf
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Kruidenboter...
Kruidenboter is op zijn tijd heerlijk om op tafel te zetten en heel gemakkelijk om te maken.
Kruidenboter kan al snel gerealiseerd worden met gekochte gedroogde kruiden, voor een
snel, wellicht impulsief bedacht moment, kun je al kruidenboter presenteren.
De smaak wordt intenser, komt beter tot zijn recht als de boter een aantal uren voor het serveren is gemaakt.
Het leukste is het, vinden wij, als we kruidenboter maken van verse ingrediënten uit eigen
tuin.
Biologische roomboter even op kamertemperatuur laten komen.
De kruidenboter in dit voorbeeld, het is slechts een voorbeeld en eenieder kan eindeloos variëren, heeft de volgende kruiden en groenten.

Zevenblad

Tijm

Peterselie

Kerrieplant

Bleekselderij
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Zevenblad uit eigen tuin geplukt, een groente wat al eeuwen bekend is en over Europa
voortgebracht door de Romeinen.
Naast zevenblad gebruikten we tijm, peterselie, kerrieplant en jonge bladeren van bleekselderij.
De verhouding gaat op het gevoel en dikke stengels van bijvoorbeeld de kerrieplant gingen
op de compostbak. Dan gaat het alleen om de blaadjes en het stukje zachte stengel.
Hoe fijner je alles snijdt des te mooier zal het eindresultaat worden om te zien en het zal de
smaak ten goede komen.
Deze kruidenboter verdeelden we over twee schaaltjes omdat dit bedoeld was voor een grotere groep die bij elkaar kwam.
Eenieder zorgde voor een bijdrage en deze kruidenboter was één van onze bijdragen.
De kruidenboter die overgebleven was ging de volgende ochtend bij ons thuis o.a. in een pan
voor een gebakken eitje.
Een tweetal besmeerde biologische broodjes met kruidenboter en het ei gebakken in de
kruidenboter, dat was genieten.
Beetje Waddenkruidenzout op het ei, heerlijk.

Chrysant

Bellenplant (fuchsia)

Begonia

Op de boter in het ene schaaltje prijkten tijdens de maaltijd met de groep een paar chrysantenbloempjes en op de andere boter bellenplant (Fuchsia) en begonia.
Eetbare bloemen geven een gezellige meerwaarde aan de etenstafel.
Overweeg ook eens om de bloemblaadjes van chrysanten in een kruidenboter te verwerken.
De jonge bladeren kunnen ook gegeten worden, jonge bladeren zijn malser dan oudere maar
alle bladeren van de chrysant zijn eetbaar. De bloemblaadjes geven een kleurtje aan de boter. De chrysantenbloempjes die als eetbare versiering dienen komen van een plant die al
langer in onze tuin staat.
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Alle ingrediënten voor de kruidenboter

Decoratie met chrysantenbloempjes

Decoratie met begonia en fuchsiabloempjes

Een spiegeleitje in kruidenboter gebakken

Broodje besmeerd met kruidenboter

Heerlijk!

Eet nooit de bloemen van gekochte chrysanten uit tuincentrums en andere verkooppunten
in verband met het gebruik van gif plus dat de planten niet op natuurlijke wijze tot bloei zijn
gekomen maar opgejaagd. Wel kun je biologische chrysantenstekken kopen en in de tuin
planten.
Chrysanten die voortkomen uit de gekochte welbekende bollen kun je na verloop van enkele
jaren ook gebruiken, je zult verrast zijn hoe mooi je natuurlijke takken met bloemen krijgt.
Een bolchrysant staat altijd prachtig maar het is niet de natuurlijke groei van deze planten.
Zonde om deze planten weg te gooien als de bloeiperiode voorbij is dus wanneer je ruimte
in de tuin hebt is dit wellicht een goed idee om eens uit te proberen. Denk ook aan volkstuinen, gezamenlijke gemeentetuinen, etc. Bloeiende chrysanten in het najaar hebben dan ook
weer een charme, wanneer zij op natuurlijke wijze groeien staat dat heel mooi tussen kleurende struiken en andere planten in herfstsfeer.
Anneke
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Hartige thee...

Diverse gedroogde kruiden samen met gedroogde uien en Keltisch zeezout in de theepot laten trekken.
De gedroogde kruiden van eigen oogst zoals kerrieplant, oregano, rozemarijn, salie en tijm
gemengd met gedroogde uien die wij zelf in onze droogoven hadden laten drogen.
In verhouding flink veel gedroogde uien want de smaak moet wel goed tot zijn recht komen
in combinatie met de kruiden.
Een flinke schep in een theepot met een schep Keltisch zeezout even laten trekken.
Heerlijk!
Goed voor momenten als je hartige trek hebt.
Een vier uur moment zonder schadelijke E-nummers.

Kruidenmengsel

Gedroogde uienringen erbij
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Keltisch zeezout uit Normandië

Heet water erbij

Een voorraadje voor de winter…
Gemakkelijk te maken, succesvol, geeft je
voldoening en de lol die je hebt bij het
samenstellen.
Een heerlijk mengsel waar je plezier aan kunt
beleven.

Een flinke schep in een buideltje in een pan soep (of andere gerechten) hangen is ook nog
een mogelijkheid.
Wij kunnen voorlopig vooruit en genieten.
Anneke
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Recept voor: Uien-, tomaten-, kruidenbrood
Soms zie je bij de bakker,
of op speciale kraampjes
op markten of braderieën
van die heerlijk gevulde
broodjes.
Eerder hadden we al een
paar maal een brood met
Italiaanse kruiden gebakken, nu hebben we dit recept uitgebreid met meer
ingrediënten.
En al zeggen we het zelf:
het was heerlijk!
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Ingrediënten:

Voor het deeg:
500 gram tarwebloem
10 gram gedroogde gist
8 gram kokosbloesemsuiker
6 gram Keltisch zeezout
225 ml warm water
25 gram boter
25 tot 30 gram olie of kokosvet
(volgens het deegrecept voor khachapuri uit Imeretië - Georgië)
een flinke rode ui, of twee kleinere
een potje groene olijven
gedroogde tomaatjes op olie
een tak verse rozemarijn
een aantal takjes oregano

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 als laatste de kokosolie erbij en kneed nog even flink door.
Strooi wat bloem in de mengkom en leg dan de deegbal in de kom.
Dek deze dan af met een schone, vochtige theedoek en laat het deeg ongeveer een kwartier
rijzen op een warme plaats.
Snijd of hak, terwijl het deeg de eerste keer rijst, de kruiden ragfijn.
De blaadjes oregano rits je eerst van de takjes.
Hetzelfde doe je met de tijm en de rozemarijn. De steeltjes, waar de blaadjes aan vastzitten,
zijn vaak te stug om te verwerken.
Snijd dan ook de olijven en de tomaatjes klein en snijd de ui(en) in tweeën en daarna in
dunne reepjes.
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, de
uien, de schijfjes olijf en de tomaatjes goed verspreid zijn (zie de foto’s).
Kneed dan het deeg flink door en laat het nogmaals een kwartier rijzen.
Ondertussen laat je de oven voorverwarmen op 180 graden.
Wij bakten het brood in de kamado, ook op 170 – 180 graden.
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Na de kruiden volgen de olijfsnippers

En de tomaatjes

Rol het deeg nu op

Sluit de vulling helemaal op

Maak weer een soort bal

Rol het deeg weer uit en voeg de uien toe

Strooi wat bloem op het werkblad

Kneed het deeg nog verder
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Doe wat bloem in de mengkom

Leg nu het deeg in de kom

Laat het voor de tweede keer rijzen

Het deeg is mooi luchtig

Op de pizzasteen in de kamado

Na ongeveer 20 minuten bakken

Het eindresultaat

Heerlijk vers
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Salade met jonge krachtpatsers...

Nieuwe, jonge plantjes van Oost-Indische kers doen bijzonder hun best in de tuin en in bakken.
Zelfs uit de compostbak zien we vele jonge plantjes verschijnen.
Diverse jonge plantjes, net een stadium verder dan kiemen, maar toch ook gezond om te
nuttigen verdwenen bij ons op een maaltijdsalade.
Je kunt ze laten staan maar zodra het gaat vriezen is het gebeurd met hen.
Ik koos er voor een aantal te oogsten en samen met drie mooie viooltjes voor 'het oog wil
ook wat' op de salade te presenteren.

Jonge Oost-Indische kersplantjes
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Viooltjes

Alle ingrediënten voor de salade

De salade bestond uit broccoli (waar even de kook over was geweest) met linzen, tomaatjes
in diverse kleuren, geitenkaas, fijngesneden citroen op zout, een dressing van een schep
mayonaise, scheutje olijfolie, scheutje azijn en een theelepel kruiden (Ras el hanout - Jonnie
Boer).
Oost-Indische kers smaakt enigszins peperachtig.
Anneke
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Pizza!!
Ik dacht dat ik dit allang gedeeld had, maar niet dus ☺.
Daar komt hij dan: pizza. Dit was bijna het eerste wat ik gebakken heb op mijn Guru.
Wat heb ik zitten medderen om dat gevulde lapje
deeg netjes op de pizzasteen te krijgen zeg. Eerst
vanaf een bord proberen te schuiven… Geen succes.
Toen een stukje karton ingepakt met bakpapier en
daar bloem op…. ging ook niet lekker. Vervolgens
een pizzaschep besteld; toen die werd geleverd
schrok ik me rot!
Ik kon niet eens draaien in mijn keukentje met dat
ding. Dat werd hobbyen met de zaag en een flink
stuk van de steel afgezaagd. Daar knapte de schep
lekker van op ☺.
Ondertussen had ik gelezen dat je rijstmeel onder de
deeglap moet doen, dat schijnt beter te schuiven en
inderdaad, dat werkte.
Toen ik die eenmaal doorhad bakte ik eindelijk mooie
pizza’s en geen verfrommelde creaties meer.
Die verfrommelde waren evengoed lekker hoor, dat
maakt geen verschil.
Het ‘officiële’ pizzadeeg wordt van brooddeeg gemaakt maar ik ben een klein beetje eigenwijs en doe
het graag even anders ha ha. Mijn pizza’s maak ik het
liefst op het deeg dat ik ook gebruik voor de ‘Zwitserse appelkoek’ een paar nieuwsbrieven
terug. Nee, je hoeft niet terug te zoeken, ik schrijf het zo hieronder ☺. Een vriendin vroeg mij
naar het recept voor pizzadeeg en ik heb haar beiden gegeven.
Op de vraag welke mijn voorkeur had zei ik, die zonder gist. Zij heeft het uitgeprobeerd en
vond het geen succes. De structuur leek teveel op koekjes zei ze, ha ha ha.
Zo zie je maar hoe smaken kunnen verschillen. Ik zou zeggen: probeer ze gewoon allebei uit.
Pizzadeeg (Zwitserse appelkoek)
Neem een hoeveelheid meel en de helft van dat gewicht aan boter, doe daar wat water bij
en een frutseltje zout en kneden maar, nou ja dat doet mijn keukenmachine voor me.
• 250 gram meel,
• 125 gram roomboter,
• beetje zout
• half kopje water
Water in beetjes erbij gieten want het deeg moet niet plakkerig worden. Zo ontstaat een
mooie soepele deegbal die niet aan je handen kleeft. Mijn pizzasteen is niet zo heel groot
dus ik verdeel het deeg in twee gelijke bollen. Wat rijstmeel op het aanrecht strooien zodat
de boel niet blijft plakken en een paar mooie ronde pannenkoeken ervan vormen.
Dit deeg rijst niet dus dat kun je meteen beleggen.
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Guru opstoken naar 200° en dan ongeveer 20 minuutjes bakken.
Brooddeeg
Voor pizza gebruik ik alleen bloem en in plaats van boter doe ik wat olijf olie en ik maak voor
mij alleen de helft van onderstaand recept anders heb ik wel erg veel deeg.
• 400 gram speltbloem
• 100 gram volkoren speltmeel
• 1 theelepel droge gist
• een schep suiker
• zout
• een stukje boter
• 300 ml lauw water
Deeg in bolletjes verdelen, deze op het aanrecht vormen, even een half uurtje laten rusten .
Dan beleggen met…
Guru opstoken naar 200° en dan ongeveer 20 minuutjes bakken.
De vulling
Daar kun je natuurlijk ook alle kanten mee op. Ik gebruik tomatensaus die ik zelf kruid met
peper, oregano, soms wat rozemarijn, gewoon net wat je lekker vindt.
Ik doe zelf eerst de tomatensaus op de deeglap en dan een uitje, paprika, champignons en
kaas. Maar ananas is ook lekker. Ik heb er ook wel eens broccoli op gedaan, ook niet verkeerd of sperzieboontjes. Ga lekker los zou ik zeggen en eet smakelijk!
Marja Frederiks
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Schapenwol tegen schade aan fruitbomen…
De rupsen van de kleine wintervlinder veroorzaken schade aan
de fruitbomen.
Wintervlinders verschijnen als de nachten kouder worden.
De wintervlinder is een nachtvlinder. De vrouwtjes hebben geen
vleugels en leven in het strooisel onder de boom.
Zodra de nachten kouder worden kruipen de vlinders omhoog
langs de stam van de fruitboom. Zodra de vrouwtjes eitjes kunnen leggen doen zij dat boven in de bomen.
Jonge rupsen hebben mals blad nodig waardoor een teveel aan
rupsen de bomen kaal maakt wat de normale groei belemmerd.
De schapenwol om de fruitbomen is tegen spinnende rupsen.
De wol heeft een soort lijmend effect.
In de late herfst de ruwe wol om de stam van de boom wikkelen
en eind januari weer weghalen.
Met dank aan Tine de Groot voor de uitleg op hun erf waar we
fruitbomen zagen met schapenwol om de stam.
Deze onschuldige tip delen we graag.
Anneke

33

Een blik in onze ‘buitenkeuken’
In ons tuintje staat een schuur met een aangebouwd afdak. Onder dit afdak hebben wij onze
‘buitenkeuken’ ingericht. Hier staat onze kamado. Omdat hij onder dak staat, kunnen we
hem het hele jaar door gebruiken. We hebben al eens eerder door middel van foto’s laten
zien hoe deze is ingedeeld. Vandaag wat meer aandacht aan de details.

Zolang het niet vriest, bewaren we
onze groente en fruit het liefst buiten.
Daar ligt het koel en is het lang houdbaar.
Ook de citroenen op zout staan zo
lang mogelijk buiten.
We mogen hier graag kokkerellen en
hebben dan van alles bij de hand.
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Berichten uit Menaam (Menaldum-Fr.)
Graag delen we deze resultaten van de Werkgroep Bosk & Iepen Fjild.
Maria Brukx kennen we al jaren via de studiegroepen en andere activiteiten bij Project7blad. Maria is een enthousiaste deelneemster.
We hebben de verhalen van Maria over het tot stand komen van het Voedselbos op de voet
gevolgd dus delen we ter inspiratie graag wat er zoal tot stand kan komen door een aantal
inwoners in een plaats of stad.
Hierbij een korte video impressie van het planten van de eerste boom door burgemeester
Waanders en kinderburgemeester Sijtsma en het planten van bomen door de leerlingen van
de Menamer basisscholen in het voedselbos.
Video:

(Starten: Duw op CTRL-toets op toetsenbord, klik met linkermuisknop op afbeelding)
Diaserie:

(Starten: klik op rechtermuisknop, klik op ‘Koppeling openen’)
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Bio-bloembollen, in samenwerking met de natuur
Huiberts Biologische Bloembollen
In februari 2013 is het bedrijf begonnen met een meer duurzame bloembollenteelt.
Het was in de afgelopen jaren duidelijk geworden dat niet alle ziektes en plagen met chemische middelen bestreden kunnen worden.
Ziektes bleven steeds weer de kop opsteken. Het werd tijd voor een andere kijk op de bollenteelt.
Het begon met een cursus bodembiologie. Hierdoor werd duidelijk dat er een betere weg is
naar gezonde kwaliteitsproducten. Met de natuur samenwerken in plaats van de natuur bestrijden.
Van duurzaam heeft het bedrijf de stap gemaakt naar de biologische teelt. Het is gecertificeerd door SKAL en er worden nu biologische bloembollen geteeld.
Bodembiologie en niet-kerende grondbewerking
Een zeer belangrijk onderdeel van het veranderingsproces is de bodembiologie. Ons
nieuwe uitgangspunt is dat de bodem waar
onze bloembollen in groeien gezond moet
zijn. Om dit te bereiken is het belangrijk om
niet te verstoren wat de natuur opbouwt.
De verschillende lagen van de bodem hebben
ieder hun eigen bodemleven dat bestaat uit
o.a. wormen en micro-organismen. Als het land geploegd wordt, worden de bodemlagen
omgekeerd. Het nuttige bodemleven van de bovenlaag wordt onderop gewerkt en de bodembiologie van de benedenlaag komt naar boven. Ze worden allebei vernietigd doordat de
lagen omgedraaid worden.
Om de lagen intact te houden moet niet-kerende grondbewerking toegepast worden, iets
wat in de akkerbouw al langer in opkomst is. Als er geploegd wordt, zal dit heel ondiep moeten gebeuren om het bodemleven niet te verstoren. Een goede bodemstructuur ontstaat
niet door grondbewerking, maar door de processen van de levende biomassa in de grond.
Verras jezelf, iemand anders en de bijen
Een geschenk voor nu met een belofte voor bloemen in de lente. 44 Bolletjes in 11 soorten
speciaal voor bijen en dat in een brievenbusdoosje.
Inhoud in bloeivolgorde:
• krokus ‘Grand Maitre’, krokus ‘King of the Striped’,
• krokus ‘Vanguard’, ornithogalum balansae,
• botanische tulpjes turkestanica en ‘Little beauty’,
• Muscari armeniacum,
• muscari latifolium,
• pushkinia libanotica,
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•

en als laatste bloeiers de allium neapolitanum en allium nigrum.

Laat je verrassen door de vele verschillende bloemen met een lange bloeitijd.
Waarom biologisch?
Biologische bloembollen worden geteeld zonder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
Puur natuur, gewoon omdat het kan.
https://biologischebloembollen.nl/
https://biologischebloembollen.nl/shop/
E-mail: shop@biologischebloembollen.nl

Skal-nummer 102146

De foto’s hieronder laten zien dat wij biologische tulpjes en het brievenbus bijenpakketje
hebben besteld.
Biotulpen om komend voorjaar bloemblaadjes op bijvoorbeeld een salade te presenteren.

Biologische tulpjes

Bollenmengsel speciaal voor bijen
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Noten-/sesambonbons (Recept van/via: Afke Odinga)

Ingrediënten (voor ongeveer 20 stuks):
• 100 gram noten (bv amandel, walnoten) of kant en klaar amandelmeel
• 100 gram dadels (ontpit!)
• 1 flinke eetlepel tahin (sesampasta)
• 4 eetlepels sesamzaad
Werkwijze:
- Maal de noten in de blender/keukenmachine
- Doe dadels erbij en laat nog even flink draaien
- Voeg de tahin toe en werk deze door het mengsel heen
- Rooster de sesamzaadjes in een hete koekenpan en zet apart
- Draai balletjes van het mengsel of ze in vormpjes
- Rol deze door de sesamzaadjes
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Blauwe Stip
Een blauwe stip op Moeder Aarde
Op de aarde zijn een aantal blauwe zones waar mensen langer,
gezonder en gelukkiger oud worden. Wij proberen op onze familiethuisgrond dergelijke omstandigheden te creëren naar het gedachtegoed van Anastasia in
haar boekenreeks De rinkelende dennen van Rusland.
Hiermee hopen wij een blauwe stip op Moeder Aarde te creëren om zo samen met de natuur en andere blauwe stippen in onze regio een nieuwe blauwe zone te co-creëren en te
werken aan een mooiere Aarde.

Beslist een aanrader om deze website eens te bekijken!
https://www.blauwestip.nl/
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Drogen van voedsel met behulp van een droogoven
Het hebben en gebruiken van zelf gedroogde kruiden, in glazen potjes in de keuken, is echt
niet verkeerd. Met behulp van een droogoven kun je zelf heel gemakkelijk je eigen voorraad
maken. Wij gebruiken een Byzoo oven, uitgevoerd in roestvrij staal, met tien laden.
Het drogen is soms wel eens een 'dingetje'...
Zomaar ‘aan de lucht’ drogen, dus in bosjes opgehangen, is minder succesvol voor de kwaliteit.
Deze bladeren moeten snel kunnen drogen.
Een droogoven is dan ideaal en te gebruiken voor veel meer soorten kruiden en andere gewassen, zoals fruit en groente.
Het is zo gemakkelijk een voorraad van het één en ander in huis te hebben; heerlijk om aan
soepen, groentegerechten, hartige taarten, pizza's en heel veel andere gerechten toe te voegen.
Waarom niet in een gewone oven?
Een ‘gewone’ oven begint vaak te verwarmen vanaf ongeveer honderd graden Celsius.
Het drogen van groenten, kruiden en vruchten vindt plaats op temperaturen, variërend van
35 tot maximaal 68 graden Celsius. Rond de veertig graden Celsius geniet de voorkeur omdat
dan de meeste goede stoffen in je te drogen materiaal behouden blijven.
De droogtijd zal dan echter aanzienlijk langer zijn, maar dat is een keuze.
Hoe droog je jouw materialen?
Er zijn boeken in de handel die je op weg kunnen helpen bij het drogen van verschillende
materialen in een voedseldroger. Daarnaast is het een zaak van ‘trial and error’ (proberen en
leren van je fouten).
Je moet zelf ook de nodige ervaring opdoen in de praktijk.
Het drogen van tomatenpartjes en paprikaschijfjes gebeurt heel anders dan het drogen van
Oost-Indische kersblad. Dit heeft alles te maken met de structuur.
Het blad van de Oost-Indische kers heeft een heel andere structuur dan appel- of paprikaschijfjes. Het heeft ook alles te maken met de hoeveelheid vocht in je materiaal. Het is dus
een kwestie van uitproberen.
Feit is, dat je in principe niets kunt verprutsen! Als je constateert dat er in bepaalde materialen na een bepaalde droogtijd nog te veel vocht zit, dan zet je de oven nogmaals voor een
bepaalde tijd aan en je checkt na die periode opnieuw of het vocht dan verdwenen is.
Is dat niet het geval, kun je nog een volgende keer drogen, met een iets hogere temperatuur. Je moet eerst even ‘spelen’ met de mogelijkheden van de droogoven.
Link naar onze droogoven:
https://www.slowjuice.nl/merken/byzoo-slowjuicer/byzoo-dehydrator-stainlesssteel.html?gclid=EAIaIQobChMIxovl4LzU2wIVA4XVCh1gPAb0EAAYASAAEgI1JfD_BwE
Hierna vind je een fotoreportage van verschillende droogprocessen.
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Plakjes champignon

Shiitake

Oesterzwam

Champignons in plakjes gesneden

Oesterzwam in reepjes gescheurd

Shiitake

Shiitake in plakjes

Mooie paddenstoelen
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Uien in plakjes gesneden

Rode en witte uien op de droogroosters

Samen met de paddenstoelen in de droogoven

De droogtijd ligt tussen de 12 tot 15 uur

Verschillende soorten paddenstoelen

Shiitake - gedroogd

Champignons in plakjes

Het drogen gaat werkelijk voortreffelijk! Alles wordt geheel gedehydrateerd en het volume
slinkt aanzienlijk, en de smaak blijft bewaard of wordt soms nog intenser.
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Alle paddenstoelen opgeborgen

Gedroogde oesterzwammen

Appels drogen

In plakjes snijden

Appelschijfjes klaar om te drogen

Op de droogroosters
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Rode pepers in de lengte doorgesneden

Inclusief de zaadlijsten

Pompoenschijven

Pompoenschijven op het droogrooster

Appelschijfjes, pompoenschijven, rode pepers

Close-up

Gedroogde rode pepers

Gedroogde appelschijfjes
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Gedroogde pompoenschijfjes

Close-up

Verse cantharellen

In reepsjes op het droogrooster

Verse blauwe bessen

Verse cranberries
Onze ervaring met cranberries:
Door de vrij stugge schil van deze bessen duurt
het heel lang voordat de cranberries echt goed
droog zijn.
Zij hebben diverse keren 15 uur in de droogoven gestaan voordat zij werkelijk goed gedroogd waren.

Bessen en cranberries in de droogoven
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Recept voor: Hartige taart met een zomerse knipoog
Een hartige taart, gebakken in onze kamado.
Doordat de taart gebakken
wordt op een houtskoolvuurtje krijgt hij een heel
lichte rooksmaak, die hem
extra lekker maakt.

Begonia bloempjes en enkele blaadjes)

Dahlia (bloemblaadjes los geplukt)

Viooltjes

Bloempjes en blaadjes bij elkaar

Zolang het nog niet vriest, kunnen we blijven genieten van zomerse bloemen.
Uit onze tuin oogstten we nog bloemen van de dahlia, de begonia en het viooltje.
De ene plant is gevoeliger voor vorst dan de andere; het viooltje kunnen we zo langer gebruiken dan
de andere twee.
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Ingrediënten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een pakje kant-en-klaar spelt-bladerdeeg
een rode en een witte (gele) ui
twee puntpaprika's
een handvol bladeren van het eeuwig moes
een handvol bladeren van de snijbiet
vier eieren
een klein bakje crème fraîche
wat Keltisch zeezout naar smaak
wat kruiden naar smaak
plakjes jong belegen of belegen kaas

Ter decoratie:
• enkele eetbare bloemen van:
• begonia, dahlia en viooltje

Werkwijze:
Beboter de bakvorm (een keramische quichevorm) met wat biologische roomboter op kamertemperatuur. Wij gebruiken hiervoor een plat kwastje met natuurlijke haren.
Leg hierin de half ontdooide plakjes bladerdeeg.
Wij geven de voorkeur aan half ontdooide plakjes; zij zijn beter te verwerken dan geheel ontdooide plakjes.
Snijd de uien doormidden en vervolgens in smalle reepjes.
Snijd ook de puntpaprika’s in kleine reepjes of blokjes.
Snijd het blad van het eeuwig moes en de snijbiet in reepjes van ongeveer een centimeter
breed. Meng alle groente goed dooreen.
Doe ze dan in de bakvorm.
Tik de eitjes in een schaal en schep hier de crème fraîche bij. Kluts alles dooreen tot een homogene massa. Voeg wat Keltisch zeezout toe en eventueel wat kruiden naar smaak (denk
aan een schepje chilivlokken, wat paprikapoeder, wat kurkuma). Giet het mengsel over de
groenten in de vorm. Leg de plakjes kaas eroverheen.
Verwarm de oven of kamado naar 170/180 graden.
Laat de hartige taart ongeveer 20 à 25 minuten bakken.

Geheel voorbereid, klaar om te bakken

Op het rooster in de kamado
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De damp komt eraf…

De kamado

De bloemendecoratie

Het eindresultaat… heerlijk!
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Recept voor: Zuurkooltaart
We hadden van de vorige
dag nog een restantje
zuurkoolstamp over.
Je kunt dit dan wel ‘gewoon oppiepen’, maar je
kunt er ook iets anders
mee doen.
Wij maakten er een zuurkooltaart van.

De bodem van bladerdeeg

Het restantje zuurkool

De zuurkool, verdeeld over het bladerdeeg

Even glad maken

Wij gebruikten een pakje kant-en-klare plakjes speltbladerdeeg uit de diepvries.
Het is handig om het bladerdeeg half te laten ontdooien.
Op die manier kun je het goed verwerken.
De plakjes zijn buigzaam en ze plakken niet aan elkaar vast.
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Ingrediënten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

een restantje zuurkoolstamp
een pakje kant-en-klare blaadjes bladerdeeg
een gedeelte van een bakje cranberries
een half bakje cantharellen
een kuipje slagroom
vier à vijf eieren
kruiden en zout naar smaak
plakjes jong belegen of belegen kaas
enkele begoniabloempjes en kleine blaadjes als garnering

Werkwijze:
Beboter de quichevorm met roomboter. Leg de plakjes bladerdeeg in de vorm. Doe dit ook
langs het opstaande randje.
Schep dan de zuurkoolstamp op het deeg en spreid het uit.
Verdeel de inhoud van een half bakje cranberries over de zuurkool.

De cranberries op de zuurkool

De in reepjes gescheurde cantharellen erbij

Mooie kleurcombinatie

Eieren en slagroom

Scheur de cantharellen in smalle reepjes en leg deze ook in de schaal.
Tik de eitjes in een schaal. Doe hier de ongeslagen slagroom bij. Klop dan alles goed door elkaar met een vork of een garde.
Doe hier wat kruiden naar eigen keus bij, en wellicht een schepje Keltisch zeezout.
Giet, als alles goed gemengd is, de inhoud van de schaal in de quicheschaal en zet de schaal
in de kamado of oven. Laat ongeveer een kwartier bakken.
Doe dan de plakjes kaas erop. Nog een paar minuten laten smelten.
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Eierschalen gaan op de compostbak

Slagroom en eieren geklopt

Een mooie ‘taart’

De taart op het rooster, de klep gaat dicht

De taart is gebakken

Plakjes kaas erover gesmolten

Het eindresultaat

Close-up met begoniabloemen en -blad

Eet smakelijk!
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten
Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genieten, verschijnt er nu ook ieder seizoen een boek.
Hierin staat - uiteraard - weer andere informatie
dan in de nieuwsbrieven.
Verschenen zijn inmiddels:
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar
Het ‘wilde’ genieten – Zomer
En binnen niet al te lange tijd verschijnt:
Het ‘wilde’ genieten – Najaar
Het concept-boek ligt nu bij de uitgever.
Nu gaat alle aandacht naar Het ‘wilde’ genieten Winter.
Want ook in de winter kun je nog heel veel ‘scoren’, mits het niet te erg vriest.
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene
informatie; het overgrote deel van het boek bestaat uit recepten. Het zijn geen kant-en-klare,

tot op de milligram afgemeten recepten, het
zijn eerder handreikingen naar en uitdagingen
tot hoe jij ‘wilde’ groenten, kruiden, bloemen
en vruchten kunt toelaten in de keuken.
Als je de recepten volgt, kom je echt wel tot
heel lekkere maaltijden, maar je wordt ook uitgedaagd om zelf ervaring op te doen met deze
zaken.
De boeken kosten € 24,95, inclusief verzendkosten. Voor adressen buiten Nederland vragen wij € 5,00 extra als bijdrage in de verzendkosten.
Bestellen kan via:
anneke@project7-blad.nl
Ook de eerdere boeken kunnen uiteraard nog
steeds besteld worden!
Geef in je mail even aan welk boek je wilt bestellen.
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief?
(Anneke Bleeker)

Mail naar:
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Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen?

Mail naar:
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