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Voorjaar in aantocht… 
 

 
Januari, maar alweer richting het eind van de maand. Er zijn alweer diverse tekenen dat het 
voorjaar in aantocht is. Het speenkruid laat zich inmiddels alweer op grote schaal zien, de 
blaadjes wel te verstaan. 
Het zal, als het een beetje zacht weer is, ook niet lang duren voor de eerste gele bloempjes 
staan te schitteren. 
Jonge toppen brandnetel, jong zevenblad, wel piepklein, mooie veldkers, wie wil kan zijn of 
haar maaltijd aanvullen met ‘wilde’ groenten. 
In de afgelopen weken zijn we thuis toch nog redelijk actief geweest om gedroogde groenten 
te malen en andere soorten te drogen. In deze nieuwsbrief kun je daar de voorbeelden van 
zien. 
Gedroogde boerenkool, zo leuk en heerlijk om op voorraad te hebben naast een aantal por-
ties in de vriezer. Boerenkool uit eigen omgeving, gekweekt bij particulieren en gekocht aan 
de weg. Werkelijk fantastisch. 
Wij hebben standaard een glazen potje in de auto waar we elke munt die we scoren in doen. 
Zo kunnen we ons altijd redden als we wat tegenkomen omdat veel kistjes dicht zijn met een 
gleuf voor het geld. Wisselen is dan lastig dus wij anticiperen daarop. 
Boerenkool, spruitjes, je komt het tegen als je alle onderwerpen gaat bekijken. 
We aten recent bij onze dochter Aline, helaas had ik mijn camera niet mee maar voor alles is 
een oplossing. Ik mocht haar mobiel gebruiken om foto’s te maken, want wat zij ons voor-
schotelde is wel het delen waard. 
Heerlijk was de Mjadarah met Libanese salade. Aline schreef het recept uit en jullie mogen 
meegenieten. 
Barbera maakte iets verrukkelijks met zuurkool, Marja kon nog een recept gemaakt op de 
kamado tevoorschijn toveren en wij bakten friet op de kamado. 
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Naast het bovengenoemde staat er nog meer in deze januari editie, ga lekker zelf op onder-
zoek. 
De blik op mooie, waardevolle dingen is nu nog meer belangrijk en genieten van een maal-
tijd met liefde klaargemaakt is supergoed voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid. 
Naast dat voeding voor ons mensen van groot belang is, is dat ook voor o.a. onze gevleu-
gelde vrienden. 
Genoeg onderwerpen, geniet ervan en graag deel ik nog even dat wij de boeken ingedeeld 
per seizoen gericht op ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen als zeer belangrijk zien 
om te delen. 
Want als er door alle bizarre ontwikkelingen voedselschaarste gaat ontstaan dan kunnen de 
personen die enige kennis van zaken hebben zich altijd redden en velen in hun omgeving bij 
de hand nemen. 
We wensen dat deze boeken alleen maar op een gezellige wijze gebruikt zullen worden maar 
gezien alle ontwikkelingen en het feit dat schaarste gemakkelijk kan ontstaan lijkt het ons ze-
ker niet onverstandig om te zorgen dat je enige kennis in huis hebt mocht je niet thuis zijn in 
het herkennen van wat er om je eigen voeten groeit wat eetbaar is. 
Meer over de boeken in deze nieuwsbrief. 
Het voorjaar is in aantocht, dat boek is uit. 
De zomer en het najaar zijn uit, de winter komt er aan, nog een paar weken geduld en met 
deel vier, als de wintereditie een feit is, hebben we een jaarrond alle seizoenen doorlopen 
met planten die iedereen in eigen omgeving kan vinden, in de tuin en/of vrije natuur. 
Deze kennis op papier lijkt ons ook geen gek idee omdat een boek altijd een boek blijft en 
internet eruit kan liggen. 
Met deze laatste uitleg wil ik niemand in angst jagen, het is geen doemscenario maar rege-
ren is vooruitzien en je kunt beter maar voorbereid zijn op bepaalde situaties. 
Geloof mij als ik zeg dat je kunt overleven op brandnetels en water! Dat is geen gezellig voor-
uitzicht maar wel een fijn idee. 
En naast brandnetels is het assortiment veel groter en we combineren de gewassen in de 
boeken altijd met bekende groentesoorten als het een complete maaltijd betreft. 
Het assortiment in de winkels of gekweekt in eigen moestuin vullen we aan met de ‘wilde’ 
soorten. Vele soorten zijn ook nog familie van elkaar, de mens heeft een scheiding aange-
bracht tussen zogenaamd ‘onkruid’ en groenten. 
Is alles eetbaar? 
Nee, maar veel wel en we hebben het helder gepresenteerd via foto’s van de planten en re-
cept ideeën. 
We kunnen bijna zeggen dat we een complete ‘wildpluk cursus in vier delen’ presenteren. 
 
Maar geniet eerst van deze nieuwsbrief, meer over de boeken kom je vanzelf tegen. 
Deze nieuwsbrief aan anderen doorgeven stellen we zeer op prijs. Want hoe meer mensen 
weten dat er veel eetbaar om hun heen groeit, des te blijer maak je ons. 
Dank namens velen. Gratis en voor niets kan iedereen van deze maandelijkse nieuwsbrief 
genieten. 
 
Anneke 
Gaasterland, 
28 januari 2021 
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In de herhaling: Zelf zuurkool maken…  
Je kunt voor het zelf maken van zuurkool biologische witte kool of 
spitskool, maar ook rode kool gebruiken. Wij gebruikten in dit geval 

spitskool. Deze kool is wat zachter dan 
witte of rode kool en kneedt makkelijker. 
  
Gebruik voor een kilogram zuurkool een weckpot 
van één liter.  
Advies: koop weckpotten bij IKEA. De prijs/kwali-
teitverhouding van de pot en het sluitwerk is uit-
stekend! 
 
Bewaar het buitenste blad van de kool, snijd de 
nerf eruit en leg het in koud water; dan blijft het 
vers totdat het opgevouwen kan worden.  
(Deze tip is meer voor thuisgebruik dan wanneer 
we met een groep werken). 
  
Voeg per kilogram zeer fijngesneden witte kool, 
spitskool of rode kool 20 gram Keltisch toe.  
 
Kneed dan de kool tot er vocht vrij komt en doe 
deze dan in een weckglas. Duw heel goed aan. Je 
kunt er als je dit wilt, kruiden tussen doen, bij-
voorbeeld: laurierblad, kurkuma, peper(korrels), 
kummel of jeneverbessen.  
  
Vul het weckglas. Leg een opgevouwen koolblad 
op de zuurkool en zet daarop de stamper (dit kan 
een keramisch, porseleinen of glazen eierdopje of 

een dik borrelglaasje zonder voetje zijn). Maak de rand van het weckglas heel goed schoon, 
doe een schone ring om het deksel heen en sluit het glas af met het deksel en de klem.  
 
Tijdens het fermentatieproces kan onder vrij hoge druk vocht tussen de ring door naar buiten 
komen. Door ervaring wijs geworden kan dit gedurende de eerste week best veel zijn. Het 
spettert ook. Daarom zetten wij de potten zuurkool-in-wording in een koelbox, met het deksel 
erop de eerste week in een warme omgeving.  
Daarna kunnen de potten koeler staan. 
 
Als de kool heel goed gekneed is, is deze na ongeveer drie weken genoeg gefermenteerd en 
geschikt voor consumptie. De zuurkool wordt steeds lekkerder naarmate je hem langer laat 
staan. Dit kan best vijf tot zes weken zijn. Het is daarom aan te raden om een paar keer een 
pot of drie te maken voor de winterperiode. 
  
Veel succes en smakelijk eten.   
Foto’s: © Anneke Bleeker www.project7-blad.nl  

http://www.project7-blad.nl/
http://www.project7-blad.nl/
http://www.project7-blad.nl/
http://www.project7-blad.nl/
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Het gehele proces in beeld gebracht: 
 

  
Begin met het snijden van de spitskool. Bewaar van 
elke kool een of twee buitenste bladeren. Des te fij-
ner gesneden, des te beter te verwerken. 

Snijd de dikke kern en de grove nerven uit de kool. 
Deze zijn moeilijk te kneden. 
 

  
De buitenste bladeren worden in koud water be-
waard. 

Kneed kool en Keltisch zeezout goed dooreen. Kne-
den maakt de kool zachter en het zout start het fer-
mentatieproces. Bewaar het zoute water voor later, 
voor het afvullen van de weckpot. 

  
Gebruik in dit geval een plastic (afwas)teiltje.  
Fermenteren houdt niet van roestvrij staal. 

Je ziet steeds meer vocht ontstaan naarmate je lan-
ger kneedt. 
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Doe de kool in een glazen weckpot.  Leg een aantal stukken van het buitenste koolblad 

op de zuurkool-in-wording en klem de bladeren vast 
onder de nek van de weckpot. 

  
Zet nu een borrelglaasje of eierdopje zonder voetje 
op de koolbladeren en duw alles goed aan. 
 Het zoute water moet tot aan de rand van de pot 
worden afgevuld. Maak de rand van de pot schoon. 

Doe het deksel op het glaasje en duw alles goed aan.  

 

Laat nu de pot minstens drie weken fermenteren. 
Langer is geen probleem, de zuurkool wordt alleen 
maar lekkerder. 
 
Vooral de eerste anderhalve week kan er behoorlijk 
wat water ‘ontsnappen’.  
Zet de pot dus niet zomaar weg.  
Ons advies is: zet ‘m in een emmer o.i.d.; je wilt niet 
dat dit (pekel)water op een, bijvoorbeeld, houten 
ondergrond loopt.  
Het zout zal zich in het hout vreten en flinke kringen 
achterlaten.  
 
Veel succes! 

Het water zal tot te rand komen; alles in de pot staat 
onder water. Sluit de pot met de vergrendeling. 
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Zuurkool in de wok 
 
We delen opnieuw het recept hoe zuurkool te maken.  
Ook leuk om dan een recept te delen, zuurkool in de wok.  
Ooit iets dergelijks bij een nichtje van mij gegeten. 

Ingrediënten: 
• Eigen gemaakte zuurkool van spitskool (1liter) 

• 2 middelgrote rode uien 

• 1 rode paprika 

• 1 rode peper 

• 2 teentjes knoflook 

• 1 bakje champignons 

• 2 eetlepels mosterd 

• Optioneel gehakt en/of rookworst van grasgevoerde runderen of vegetarisch 

• 1 hokkaido pompoen  

• Niet ontgeurde biologische kokosolie 

• Roomboter 
Hoeveelheden afhankelijk van hoe groot de eetlust van de eters is; dit recept is met drie 
personen genuttigd. 
 

Werkwijze: 
Alle ingrediënten snijden, eerst de uien roerbakken, gehakt erbij, als dit goed is aangezet de 
peper, paprika, knoflook en champignons erbij.  
Alles even goed aanzetten in de wok, mosterd en zuurkool erbij en het geheel laten stoven. 
Ik deed er nog wat eigengemaakte bouillonpoeder bij. 
 
Intussen de pompoen wassen en in stukken snijden 
(met schil en al) en in een pan met water koken.  
Als deze gaar is, afgieten, doe je er een klontje room-
boter bij en pureren. 
 
De pompoenpuree samen met de zuurkoolschotel ser-

veren. Eet lekker        (Lekker ite!) 
 
Barbera Smit 
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Zelf kruidenazijn maken 
 

Kruidenazijn is te koop, gemak dient de 
mens maar zelf maken geeft toch een ander 
gevoel. 
Het voelt puur wanneer jezelf met zorg de 
ingrediënten hebt uitgezocht, geplukt of ge-
kocht. 
Verse kruiden kunnen twee weken in de 
azijn in de fles of een weckpot staan, daarna 
zeven en de azijn opnieuw in een schone 
fles gieten. 
Gedroogde kruiden, dus wanneer je uitslui-
tend gedroogde kruiden en zaden verwerkt 
kunnen langer in de azijn blijven zitten. 
 
 Zaden, kruiden, pepers, je maakt zelf een 

keuze en echt verkeerd kan dat niet gaan. 
Je kunt voorkeur hebben, de één zal dille heerlijk vinden en een ander kan daar minder en-
thousiast over zijn, je gebruikt wat je kunt bemachtigen, uiteraard wel biologisch als je naar 
de winkel gaat en nog leuker is het uit eigen tuin te scoren. 
 
Pepers even bewerken met een scherp mesje. 
Je prikt gaatjes in de pepers zodat de smaak sneller en voller vrij kan komen. 
 
Wanneer je een flesje of weckpot hebt gevuld zet daar dan even de datum op zodat je na 
twee weken de inhoud zeeft want een week is zomaar voorbij. 
Op deze wijze azijn cadeau geven is ook heel leuk, snel klaar en geeft gezellig, maar maak er 
dan wel even een beschrijving bij zodat de ontvanger weet wat hij of zij moet doen en ook 
de inhoud gaat zeven. 
 
Zeven kan door middel van een filterzakje in een trechter, of met een stukje kaaslinnen in 
een trechter. 
Schone stoffen, filterzakjes (geen gebleekte versies gebruiken), altijd met schoon keukenge-
rei werken en de resultaten zullen mooi zijn. 
 
Azijn; biologische natuurazijn, appelazijn, wijnazijn, het maakt niet uit wat je gebruikt, dit al-
les heeft te maken met eigen keuzes. 
Natuurazijn ziet mooi helder waardoor de kruiden, zaden en eventueel pepers mooi tot zijn 
recht komen. Dit staat heel gezellig wanneer je een flesje cadeau geeft. 
Wellicht afgewerkt met een leuk stofje vastgestrikt met een touwtje, stukje raffia of mooi 
lintje. 
Lege flesjes van tomatenketchup zijn ideaal om te bewaren voor dit soort acties, zorg wel 
dat deze brandschoon (uitgekookt) zijn. 
 
Anneke 
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Recept voor: Georgisch Kerstbrood op 7 januari   
Veel Georgiërs vieren hun 
Georgisch Orthodoxe 
Kerstfeest op 7 januari. 
  
De Orthodox Katholieke 
Kerk volgt de Juliaanse ka-
lender waardoor feesten 
en vieringen veertien da-
gen later plaatsvinden dan 
volgens de westerse (Gre-
goriaanse) kalender. 
 
Wij maakten op 7 januari 
een brood volgens Geor-
gisch recept en waren zo – 
in onze gedachten – weer 
even terug bij onze twee 
reizen naar Georgië. 

 
 

 

 
Deeg uitgerold tot een dunne plak 

 

Georgische vlag en traditioneel Georgisch 
kerstboompje, gemaakt van houtkrullen 

Uienreepjes en kruiden erover gestrooid 

 

Ingrediënten: • Voor het deeg: 

• vijfhonderd gram tarwebloem 

• tien gram gedroogde gist 

• acht gram kokosbloesemsuiker 
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• zes gram Keltisch zeezout 

• tweehonderdvijfentwintig milliliter warm water 

• vijfentwintig gram boter 

• vijfentwintig tot dertig gram olie of kokosvet 
(volgens het deegrecept voor khachapuri uit Imeretië - Geor-
gië) 

 

• twee witte uien 

• een tak verse rozemarijn 

• een aantal takjes oregano 

• een aantal takjes tijm 
 

 
Werkwijze: 
Doe de bloem in een (roestvrijstalen) schaal. Maak een kuiltje in het midden. 
Los de gist, het zout en de suiker op in heet 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 de ui(en) in tweeën en daarna in dunne reepjes.  
 

  
Verspreiden van de uienringen Dichtrollen van het deeg 
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Opgerold deeg met uienringen en kruiden Nogmaals dichtvouwen 

 

Strooi wat meel uit over je werkblad. 
Rol het gerezen deeg met de deegrol uit tot een dunne platte plak.  
Strooi de ragfijn gesneden kruiden over het deeg. Doe dit ook met de uiensnippers. Rol dan 
het deeg weer op. Als je een rol hebt, rol je hem nog een keer op, zodat de kruiden en de ui-
ensnippers geheel ingesloten zijn. 
 

  
Geheel dichtgerold Laat het deeg opnieuw rijzen 

 

Laat het deeg opnieuw een kwartier rijzen op een warme plaats. 
Soms is het nodig dat het deeg iets langer rijst. Houd het gewoon even in de gaten.  
Na twintig à vijfentwintig minuten kun je het zeker weer verwerken. 
Wij bakten dit brood in de kamado, maar je kunt het ook gewoon in de oven bakken.  
De baktijd is in het algemeen ongeveer vijfentwintig minuten.  
Probeer ervoor te zorgen dat de basis van het brood niet al te hard wordt. 
 

  
Het deeg op de pizzasteen in de kamado  
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In de winter kun je niet altijd exact rekenen op de aangegeven temperaturen op de thermo-
meter van de kamado. Je moet kijken naar de aanvangstemperatuur van de thermometer en 
daar een aantal graden bij optellen. 
 

  
Het resultaat: heerlijk vers brood Kerstmis in Georgië 

 
Haal, als het brood gaar is, dit van de pizzasteen en laat het even betijen.  
Je kunt het al snel snijden en genieten van een vers sneetje khachapuri (Georgisch voor 
brood).   
 

 
 
 
Frank Bleeker 
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Dennenthee 
 
Aan het begin van het nieuwe jaar heb ik even de blik op puur natuur gezet en een pluk den-
nennaalden gescoord. 
Thuisgekomen werden de naalden in stukjes van rond de één centimeter geknipt. Je hebt twee 
volle theelepels per kopje nodig. 
Water in een pan gedaan, aan de kook gebracht en daar de naalden in gedaan. De pan met 
geknipte naalden een kwartier laten trekken en daarna weer op het vuur gezet en nogmaals 
aan de kook gebracht. De naalden verkleuren en zakken naar de bodem. Gas uitgedaan en de 
thee nog vijf minuten laten trekken. 
Dennennaalden bevatten een hoog vitamine C gehalte, dus waarom zouden we daar geen 
gebruik van maken? Dennennaalden van pure dennen kunnen we gebruiken, dus van onbe-
werkte soorten die gewoon konden groeien zoals zij dat wilden. Maar dat is met alles zo; al-
leen die gewassen gebruiken die niet door de mens zijn verpest voor de handel. 
Dergelijke thee kun je puur drinken maar is ook goed te combineren met andere soorten, zoals 
bloemen, bessen, combinaties, wat jij maar wilt. Dan is dennenthee nadat je deze nog vijf 
minuten hebt laten staan een mooie basis om er een smaak aan toe te voegen. 
Zo kun je eindeloos combineren passend bij elk seizoen. 
 

Extra tip voor ‘het oog wil ook wat’.  
Een servetje met dennenprint opgevouwen en daar een dennentakje in gerold, vastgebonden 
met een touwtje geeft de sfeer van een miniboeketje. 
Dit kan dienen als versiering in een dienblad wanneer je dit soort thee aan meerderen presen-
teert. Wie van dit soort gezelligheid houdt kan het natuurlijk ook voor zichzelf verzorgen. 
Kleine details zijn zeer waardevol om de energie te verhogen, het lokt een glimlach uit.  
 

  
Sfeertje: dennenthee De oogst: enkele dennentakjes 

  
Zoals ze gewend zijn te groeien De naalden worden geknipt 
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Een pan water koken De naalden toegevoegd aan het water 

  
De naalden verkleuren Het water neemt de goede stoffen op 

  
De naalden zakken naar de bodem Ter decoratie: een boeketje naalden 

  
Netjes afgewerkt De naalden worden uit het water gezeefd 

 
Anneke 
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Recept voor: Een salade aangevuld met 'wilde' groenten 
Het eerste speenkruid, de 
eerste prachtige plukken 
kleefkruid, mooi jong ze-
venblad, altijd weer een 
feestelijk gevoel als je dat 
kunt scoren aan het begin 
van het nieuwe jaar. 
Wat een rijkdom om een 
mandje te vullen.  
 
Thuisgekomen deze kost-
bare schat in een komme-
tje water gedaan. 
 
We hadden nog een klein 
kropje ijsbergsla en twee 
tomaten.  
Dat samen met een uitje 
aan de 'wilde' groenten 
toegevoegd.  
 

  
Heel jong kleefkruid Jong zevenblad 

  
Jong speenkruid Alle ‘wilde’ ingrediënten 

 
 

Ingrediënten: We hadden nog: 

• een kropje ijsbergsla 

• twee tomaten 

• een uitje 
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Vers geplukt: 

• een handje speenkruidblaadjes 

• een paar plukken jong kleefkruid 

• een handje mooi jong zevenblad 
(bij thuiskomst werd dit alles in een kommetje water gezet) 
 

De dressing (naar eigen smaak): 

• mosterd 

• een beetje mayonaise 

• een scheutje olijfolie 

• een scheutje azijn 

• een stukje citroen op zout 

• kruidenmix: Ras el Hanout van Jonnie Boer 

 
Werkwijze: 
Begin met de dressing: 
Doe de mosterd, een klein beetje mayonaise, een scheutje olijfolie, een scheutje azijn en de 
Ras el Hanout in een kommetje en meng alles goed dooreen. 
Snijd een kwart citroen, die op zout heeft gestaan, ragfijn.  
Meng de citroen door de dressing. 
 
Snijd de ijsbergsla fijn. 
Snijd ook het uitje ragfijn. 
Snijd de tomaat in kleine blokjes. 
 
Was de ‘wilde’ aanvulling op je salade grondig. Snijd deze blaadjes ook fijn. 
Houd enkele blaadjes heel en leg ze even apart voor de decoratie. 
‘Scoor’, indien mogelijk ook enkele bloempjes van het viooltje.  
Wij hadden enkele oranje viooltjes in bloei. 
 
Meng alle groenten door de dressing.  
Schep alles goed dooreen zodat de dressing door de salade wordt verdeeld. 
 

  
Close-up van de ‘wilde’ ingrediënten Alles is goed gewassen 
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De schaal met het roodborstje Detailfoto 

 

Extra informatie: 
Sla geeft ons in deze tijd van het jaar niet die energie die het wel geeft wanneer het ‘van de 
koude grond’ komt. Maar aangevuld met 'wilde' groenten kreeg deze salade toch een extra 
boost, een hogere energiewaarde. 
Dat is de truc: om je maaltijd te ‘upgraden’, door gebruik te maken van datgene dat kan 
groeien zoals het hoort te groeien en niet is aangevallen door bestrijdingsmiddelen en an-
dere ongezonde zooi. Dit soort 'wilde' groenten kan in heel veel gerechten verwerkt worden. 
Wel is het raadzaam om jonge blaadjes en scheutjes vers te verwerken, en als laatste aan 
een maaltijd toe te voegen en liefst niet echt te laten verwarmen. 
Speenkruid moet je zeker niet verwerken in gekookte gerechten.  
De gezondheid waar we allemaal recht op hebben groeit op veel plaatsen voor onze voeten. 
Detail… een mooie schaal met het roodborstje lonkte om deze keer gebruikt te worden. 
Roodborstjes passen helemaal bij dit jaargetij en we zien ze ook veelvuldig in onze tuin. 
Helaas verdween het roodborstje in de schaal onder de sla, maar toch mocht de schaal 
dienstdoen. 

 
 

Ontbijtje met gebakken ei, kaas en viooltjes 
 

Vrijwel iedere dag beginnen wij met 
een warm ontbijt. 
De ene keer is dit een soepje, een 
andere keer een restje nasi of pasta, 
weer een andere keer is dit een ge-
bakken ei. 
 
Gebakken ei, plakje kaas eroverheen 
smelten en ter decoratie enkele vi-
ooltjes uit de tuin. 
 
Ze zijn er nog, ondanks het weer. Een 
fleurig geheel op je bord. 
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Recept voor: Hartige taart met pastinaak en padden-
stoelen  

 

 
 

Ingrediënten: • bladerdeeg of een eigengemaakt deeg waarmee je de bak-
vorm kunt bekleden  

• olijfolie of boter  

• twee teentjes knoflook  

• drie of vier pastinaken, in fijne stukjes gesneden  

• een doosje gemengde paddenstoelen, in stukjes gesneden  

• tweehonderd gram (gemalen) hazelnoten  

• vier eieren  

• kookroom  

• kerriepoeder  

• geraspte (komijne)kaas   

• peper en zout naar smaak  

• eventueel sla als bijgerecht  

 
Werkwijze: 
Doe een beetje boter in een koekenpan.  
Bak hierin de knoflook en pastinaak, bak de paddenstoelen kort mee.  
Bekleed een bakvorm met het deeg.  
Strooi een deel van het hazelnotenmengsel op de bodem.  
Doe daar de gebakken pastinaak et cetera overheen.  
Dek alles af met de geraspte kaas.  
Klop de kerriepoeder, room, eieren, zout en peper door elkaar.  
Giet het mengsel over de taart. Strooi de rest van de gemalen hazelnoten over de taart. 
 
Bak de taart ongeveer veertig minuten op tweehonderd graden.   
 
 

Recept van/via Hanneke Reitsma 
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Het tweede leven van tenen manden 
 

Herkenbaar? Leuke tenen manden waar de bodem van is vergaan omdat dit nu eenmaal niet 
te voorkomen is wanneer manden met beplanting buiten staan. 
Een tip die wellicht leuk is om uit te voeren, in elk jaargetij mogelijk is, is de volgende:  
Knip de bodem weg en verwijder een laag tenen boven de bodem. Laat de delen tenen die 
als geraamte dienen tot een bepaalde lengte intact. Netjes afknippen, zie foto.  
Neem een passende bloempot, vul deze met aarde en prik de 'kragen' van tenen langs de 
rand in de aarde. Wanneer het qua beplanting nodig is dat er ook aarde in het mand ge-
deelte gedaan moet worden, breng je eerst een bekleding aan van bijvoorbeeld kokosdoek 
of iets anders om te voorkomen dat de aarde tussen de tenen door naar de buitenkant ver-
dwijnt. Een oplossing om de manden niet meteen af te schrijven. 
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Koolbladeren zijn prachtig... 
 

 
 

Wij aten heel ‘gewoon’ een stamppotje groene kool. 
Nee, ditmaal geen brandnetel of zevenblad erdoor, gewoon prachtige groene kool voor zover 
je zo'n mooie kool natuurlijk ‘gewoon’ kunt noemen. Pure schoonheid die bladeren; een 
feestje om naar te kijken. Dat bracht me op een idee: ik heb twee mooie bladeren in heet 
water gelegd gedurende de tijd dat de aardappelen en kool op het gasfornuis stond te koken. 
Deze bladeren werden als een eetbaar schaaltje gebruikt, het laatste stukje van de nerf was 
nog een beetje hard dus dat lieten we liggen. Een winters gerecht heel eenvoudig te presen-
teren als een bijzondere blikvanger. De volgende keer kan er wel een eetbaar bloempje op als 

die dan te vinden zijn . 
 
 

  
Twee mooie bladeren in heet water Stamppotje in een koolblad 

 



 
22 

Kruidenwijn… 
 

Kruidenwijn kan versterkend werken en een 
wijntje op zijn tijd is, naast dat het gezellig is, 
ook niet verkeerd. We spreken dan wel over 
een biologische wijn die we als basis gebrui-
ken, die we met kruiden gaan versterken.  
Nu is het altijd raadzaam te kiezen voor bio-
logische wijn, maar ervanuit gaande dat 
deze wijn ook nog een versterkende factor 
kan zijn past het niet om andere wijnen te 
gebruiken waarvan bekend is dat het pesti-
ciden gebruik tijdens de groei van de druiven 
hoog is. 
Ingrediënten moeten wel matchen met el-
kaar. 
 

Een kruidenwijntje kan zowel als aperitief (voor de maaltijd) of als digestief (na de maaltijd 
om de spijsvertering te bevorderen) gedronken worden. 
Als slaapmutsje fungeren kruidenwijntjes ook niet verkeerd. 
Dit recept kan zowel met witte als met rode wijn gemaakt worden. 
 
Een voorbeeld waar je zelf andere variaties mee kunt bedenken is het volgende: 
 
Neem een schone glazen fles of schenk een glaasje (witte of rode) wijn uit een nieuwe fles 
wijn, zet dit even aan de kant om eventueel weer terug te schenken (zoveel als kan), want de 
kruiden nemen ruimte in. 
Doe een takje (of paar kleine takjes) tijm, een kaneelstokje in tweeën gebroken, een kleine 
theelepel geraspte nootmuskaat, een halve theelepel superfijn gesneden gember en een stuk 
of 10 à 15 rozijnen in de fles bij de wijn. 
Vervolgens weer aanvullen zover als mogelijk is. 
Sluit de fles en zet de datum van bereiding op het etiket. 
Minimaal twee weken laten trekken. 
 
Na deze weken zeef je de wijn en tegelijkertijd in een maatkan opvangen. 
Vervolgens giet je de wijn weer terug in de fles. 
Om alle achtergebleven kleine ingrediënten alsnog op te vangen plaats je een passende kleine 
trechter op de hals van de wijnfles waar je een papieren theezakje in vast houdt waar je de 
wijn doorheen laat lopen.  
In de natuurwinkel zijn papieren theezakjes te koop in doosjes van 100 stuks waar je zelf thee 
of theemengsels in kunt doen. Zo’n zakje kun je gebruiken. 
 
Kruidenwijn kun je op diverse manieren samenstellen. 
Wanneer je baat hebt bij een bepaald kruid kun je overwegen deze ook eens in wijn te laten 
trekken. 
  
Anneke 
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Recept Mjadarah (met bulgur) en Libanese salade  
 
Kruidig en rijk van smaak - dat is mjadarah. Je maakt dit Midden-Oosterse gerecht, dat in de 
volksmond ook wel ‘arme mensen eten’ wordt genoemd omdat het goedkoop en vullend is, 
van linzen en bulgur met gekarameliseerde uien. Je kunt de mjadarah serveren met een Li-
banese salade van komkommer, tomaat, ui en platte peterselie. Het recept hiervoor hebben 
we ook uitgeschreven. Voor 4 tot 6 personen 
 

Mjadarah:  
twee cups groene of bruine linzen  
twee cups bulgur  
een grote ui  
drie rode uien  
Turkse of Griekse yoghurt  
Keltisch zeezout  
zwarte peper  
ten minste 3 theelepels komijnpoeder   
olijfolie  
 

Libanese salade:  
drie kleine komkommers  
vijf tomaten  
een rode ui  
vijftien gram platte peterselie  
citroensap van twee citroenen  
appelazijn  
 

Instructies  
Kook de linzen in ruim water tot ze halfgaar zijn. Voeg terwijl 
de linzen koken een theelepel zout en ten minste twee thee-
lepels komijnpoeder toe.  Snijd ondertussen de grote ui in 
blokjes en zet apart. Snijd de drie rode uien vast in halve rin-
gen van ongeveer vijf millimeter en bewaar in een ander 
bakje. Giet de linzen na ongeveer twintig minuten af en vang 
het kookvocht op. Zet de linzen even in een bakje aan de 
kant. Fruit in dezelfde pan de uienblokjes in wat olie tot ze 
glazig zien. Doe dan de bulgur in een pan en laat koken in het 
kookvocht van de linzen. Doe ook hier een theelepel komijn-
poeder bij.  
 

De Libanese salade  
Terwijl de bulgur gaar wordt - het moet zo’n tien minuten 
zachtjes koken - maak je vast de Libanese salade. Snijd de 
kleine komkommers en de tomaten in blokjes. Snijd vervol-
gens een halve of een hele rode ui (naar je eigen smaak) in fijne stukjes. Voeg  
 

 
Platte peterselie 

 
Libanese salade 
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alles samen in een kom. Doe hier het citroensap en een 
flinke scheut appelazijn bij. Snijd ten slotte de platte peter-
selie fijn en voeg ook toe.   
 

De finishing touch  
Inmiddels is de salade klaar en de bulgur gaar.  
Voeg de linzen bij de bulgur, schep goed door elkaar en 
voeg (naar smaak) peper, zout en eventueel nog komijnpoe-
der toe. Zorg ervoor dat het niet verder kookt, maar wel 
warm blijft in de pan.   
 
Nu is het tijd voor de laat-
ste stap van de mjadarah: 
de gekaramelliseerde uien. 
Verhit wat olie in een wok 
en voeg de halve rode uien-
ringen toe.  
Verhit de uienringen (al 
roerend) tot ze goudbruin 
zijn. Leg ze daarna even op 
wat keukenpapier zodat de 
meeste olie door het keu-
kenpapier wordt geabsor-
beerd.   
 
Bij het opdienen van de sa-
lade en de mjadarah leg je 
een schep van de gekara-
melliseerde uienringen op 
de mjadarah.  
 
Voeg op ieder bord een 
schep Turkse of Griekse 
yoghurt toe, dit combineert 
goed met de mjadarah.  
 

 
Eet smakelijk!  
 
Aline Bleeker 
 

 
 
Het was echt heel lekker! Wij (Anneke en Frank) zijn gek op 
dergelijke gerechten. 
 
Dank je wel Aline! 

 
Linzen en bulgur 

 
Platte peterselie erbij 

 
Rode uien karamelliseren 

 
De salade goed dooreen gemengd 
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Citroenen persen Citroensap in de salade Griekse of Turkse yoghurt 

   
Uien karamelliseren Ze beginnen te verkleuren Zo zijn ze bijna goed 

   
Bulgur en linzen gemengd De maaltijd… Echt heel lekker! 
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De scheurkalender van Gardeners’ World 
 

Dit jaar hebben wij een ontzettend leuke scheurkalender in huis: die van Gardeners’ World. 
Gardeners’ World is een populair programma van de BBC in Groot-Brittannië.  
Op een luchtige wijze worden allerlei tips en ‘tricks’ van het tuinieren, zowel in de bloemen- 
als de moestuin, door een aantal deskundige presentatoren in een tv-programma verwerkt. 
Geen moeilijke theorie, neen, gewoon de praktijk in beeld.  
Wij hebben er enkele jaren met veel plezier naar gekeken. En nu is daar dus de scheurkalen-
der. Iedere maand melden we hier een paar van die bladzijden uit de kalender. 
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Spruitjes drogen 
 
Groenten kunnen fantastisch gedroogd worden. Gedroogde groenten kunnen weer in origi-
nele staat terug keren wanneer deze zich weer kan volzuigen met water. 
Gedroogde groenten zijn ideaal om te bewaren en voor verschillende gerechten te gebrui-
ken. 
Spruitjes kunnen gewoon opgediend worden zoals we spruitjes gewend zijn, maar een pot 
gedroogde spruitjes is ook handig om op voorraad te hebben om eens een handje in een 
soep toe te voegen of in welk gerecht dan ook. 
 
De spruitjes schoonmaken zoals je dat gewend bent. Het harde onderkantje en de buitenste 
blaadjes verwijderen.  
Een minuut of 4 tot 5 blancheren, in een vergiet doen en meteen spoelen met koud water.  
Vervolgens goed laten uitlekken, overdwars doormidden snijden en in de droogoven op 57 
graden 8 tot 14 uur laten drogen.  
De tijd hangt af van welke droogoven je hebt, soms ben je niet bij machte meteen te kijken 
als de oven de ingestelde tijd heeft afgerond en kan het zijn dat je de inhoud nog even een 
por geeft, al is het maar een uurtje. 
 
Alles wat je na het drogen opruimt moet echt door en door droog zijn. 
 

   
 
Spruitjes aan de stam.  
Spruitjes zijn eigenlijk kleine kooltjes 
die allemaal aan één stam groeien 
 

 
Verwijder het ‘kontje’ van de spruit-
jes en de buitenste blaadjes.  

 
Vier à vijf minuten blancheren.  

   
 
Spoel de spruitjes in een vergiet af 
onder koud water 

 
Snijd de spruitjes doormidden en leg 
ze op de roosters 

 
In onze droogoven moeten ze 8 à 14 
uur drogen bij een temperatuur van 
57 graden 
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Het resultaat: door en door gedroogde spruitjes. Wij bewaren ze in een schone glazen pot 
met schroefdeksel. 
 

 
 

Andere resultaten uit de droogoven 
 
We hebben dit jaar goed gebruik gemaakt van onze droogoven. We hebben diverse keren 
paddenstoelen gedroogd, maar ook allerlei kruiden uit de tuin. 
 

  
Verschillende soorten paddenstoelen, gedroogd en in glas 
opgeborgen 

Diverse kruiden gedroogd en ook in glas opgeborgen 
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Boerenkool drogen 
 

Was de boerenkool en blancheer de kool drie tot vier minuten. 
Afspoelen met koud water, drogen in een slacentrifuge of heel goed droogdeppen tussen bij-
voorbeeld oudere theedoeken (deze nemen goed vocht op). 
Goed uitspreiden op de roosters en zes tot acht uur op veertig graden laten drogen. 
Gedroogde boerenkool kan na wellen in water gewoon gekookt worden zoals je gewend 
bent boerenkool te koken. 
Een andere optie is gedroogde bladeren fijn te malen en boerenkoolpoeder aan je voorraad-
kast toe te voegen voor vele gerechten. Voor wie vaak een smoothie maakt is dit een ideaal 
ingrediënt. 
 

   
Boerenkool wassen en blancheren Afgieten in een vergiet  Drogen in een slacentrifuge 

   
Doe de boerenkool in een schaal  Spreid de kool uit over de roosters 

   
Luchtig aanbrengen De roosters in de droogoven   

   
De gedroogde boerenkool Alle vocht is er uit - knisperig Opbergen in glazen potten 
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Rode pepers drogen 
 

   
Pepers eerst wassen Steeltje eraf en in tweeën snijden Uitleggen op een rooster 

 
Ook rode pepers kunnen worden gedroogd. 
Was ze eerst goed en dep ze droog. Snijd het steeltje eraf en snijd ze dan in de lengte door. 
Je kunt de zaadlijsten gewoon laten zitten. Spreid ze dan uit op een rooster en laat ze in de 
droogoven drogen. 
Je kunt ervoor kiezen om ze te malen. Je krijgt dan zelfgemaakte rode peperpoeder. 
 

   
De pepers zijn gedroogd In een bakje op de blender  Malen en opbergen 

  

 

Nog een partijtje Zo heb je weer een voorraadje  
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Recept voor: Wraps van ijsbergsla met zomerse gar-
nering in december 

Als heerlijke eetbare gar-
nering konden we in de 
dagen aan het eind van de-
cember nog prachtige 
jonge scheuten Oost-Indi-
sche kers scoren.  
Deze dappere helden 
groeiden aan de zijkant 
van de compostbak tussen 
de kieren door. 
 
Jonge plantjes veldkers zijn 
altijd een lust voor het oog 
en ook zij moesten eraan 
geloven. 
Viooltjes bloeien in diverse 
maten en kleuren, een 
heel bloempje of losse 
bloemblaadjes staan altijd 
fleurig.  
 

  
De ‘wilde’ decoraties De overige ingrediënten 

  
  

Ingrediënten: • prachtige jonge scheuten Oost-Indische kers 

• jonge plantjes veldkers 

• viooltjes, een heel bloempje of losse bloemblaadjes 

• bladeren van een krop ijsbergsla 
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Voor de vulling: 

• uien 

• Keltisch zeezout 

• tomaatjes 

• kidneyboontjes 

• mais 

• zelfgemaakte tomatenketchup 

• Za'atar kruiden van Jonnie Boer 
 

Werkwijze: 
De bladeren van een krop ijsbergsla werden 'omgedoopt' tot wrap. Hier kun je elke soort sla 
voor nemen met een beetje forse bladeren. 
Snijd de uien in stukjes en fruit ze in roomboter. 
Snijd de tomaten in stukjes en voeg ze bij de uien als deze glazig zien.  
Doe hier wat Keltisch zeezout naar smaak bij, samen met de Za'atar kruiden. 
Laat dit alles even garen. Laat ondertussen de kidneyboontjes en mais uitlekken. 
Doe de boontjes en mais met de zelfgemaakte tomatenketchup in de pan en roer alles goed 
door. Laat het geheel nog even doorwarmen. 
Leg de slabladeren uit op een bord. Gebruik, om een beetje meer volume te krijgen twee tot 
drie bladeren per rol. Schep het groentemengsel op de bladeren. 
Rol de wrap op en zet deze met een paar cocktailprikkers vast. 
Decoreer de wrap met de zomerse garnering. 
Deze wrap werd aan het eind van december gegeten. 
 

  
Het groentemengsel Met zelfgemaakte tomatenketchup 

  
Schep het groentemengsel in de slabladeren Het eindresultaat 
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Recept voor: Friet bakken op de kamado 
Friet bakken deden we al-
tijd in een friteuse. Een 
poosje terug hadden we 
zomaar weer eens zin in 
wat frietjes, maar dan wel 
op een verantwoorde ma-
nier.  
Echter… de friteuse had de 
geest gegeven, dus moes-
ten we iets anders verzin-
nen. 
 
De kamado van ons heeft 
al heel wat beleefd. Van 
cake bakken tot een har-
tige taart, van pizza tot… 
frietjes bakken. 
 
Heerlijk, met Deens zee-
zout met kruiden, afkom-
stig uit Mariager.  

 
Tweede Kerstdag bedachten wij de kamado weer eens 'de sporen te geven' en de zelf gesneden 
aardappels tot friet te bakken in de wok. De wok past perfect op de triangel van de kamado, het hit-
teschild is dan overbodig; de vlammen likken daardoor direct tegen de wok zodat het vet goed heet 
wordt. Wij gebruiken ossewit om in te frituren, maar dan wel de biologische! Gebruik GEEN niet-bio-
logische ossewit uit de supermarkt. In de nieuwsbrief van december 2020 staat allerlei informatie 
over ossewit. Ga naar: https://www.project7-blad.nl/?page_id=146 en kies de tweede jaargang, het 
decembernummer, bladzijde 19. 
 

  
Grote aardappelen wassen Aardappelschijfjes (ruim een centimeter dik) 

  
Nogmaals snijden tot frieten en wassen Laten afdruipen in de vergiet 

https://www.project7-blad.nl/?page_id=146
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Ingrediënten: • vastkokende of iets kruimige aardappelen 

• ossewit  

• frietzout of kruidenzout 

• mayonaise of zelfgemaakte satésaus 
 
Kijk tijdens het boodschappen doen naar grote aardappelen. Als je die hebt, krijgen je frietjes ook 
een mooi formaat. Wij snijden ze altijd ter grootte van ‘grootmoeders frieten’, een beetje dikker dan 
‘normaal’.  
Was de aardappelen heel zorgvuldig met koud water. Laat gewoon het schilletje zitten. Schil ze alleen 
als ze wat ouder zijn en een dikkere schil hebben. 
Doe dan de gesneden friet in een teiltje koud water en spoel ze grondig. Dat moet, om ze te ontdoen 
van alle losse zetmeel, die vrijkomt bij het snijden. Zo reduceer je aanzienlijk het risico op het ont-
staan van acrylamide en PAK’s. Dit zijn ongezonde stoffen en die wil je uiteraard zoveel mogelijk ver-
mijden. Dep de frieten na het wassen droog in een oude, goed absorberende theedoek. 
 

  
Grote aardappelen wassen Aardappelschijfjes (ruim een centimeter dik) 

  
Nogmaals snijden tot frieten en wassen Laten afdruipen in de vergiet 

  
Goed droogdeppen Mooie schone, droge frieten 
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Doe de frieten dan in een schaal, of doe ze terug in het droge teiltje. Het is nu tijd om ze te bakken. 
 

  
De kamado wordt opgestart De frieten wachten en ja, het is Kersttijd 

  
Ook de borden staan klaar Begin met het voorbakken 

  
Tijdens het bakken schuimt de olie een beetje Schep ze uit de olie als ze geelbruin zien 

  
Doe de frieten in een schaal met keukenpapier Bak ze daarna voor de tweede keer 

 
Friet bak je twee keer: eerst bak je ze voor tot ze geelbruin zien, de tweede keer bak je ze af. 
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Dan krijgen ze het lekker knapperig korstje.  
Let er wel op dat ze dan niet zwart bakken, of dat het schilletje te donker wordt. Dan ontstaat juist 
die acrylamide. 
 

  
Je ziet dat de olie iets schuimt; dat is niet erg Schep de friet uit de olie in een schaal met 

keukenpapier 
  
Als je nog voorgebakken friet over hebt, kun je die bewaren in de diepvries. Een volgende keer kun je 
ze gewoon frituren. Doe dan echter niet meteen heel grote porties tegelijk in de olie.  
Bevroren friet bevat wat ijs (water), dus dat zou kunnen reageren met de hete olie.  
Gewoon kleine beetjes tegelijk en heel voorzichtig in de olie laten zakken. 
 
Veel plezier en eet smakelijk. 
 
Frank Bleeker 
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Gedroogde courgettes en pompoenen gemalen... 
 
Zo creëer je zelf een bindmiddel voor in soepen of sauzen. Maar dergelijke poeders zijn ook 
heerlijke smaakmakers, denk bijvoorbeeld aan zelfgebakken cake. 
 

   
Onze blender heeft een apart bakje 
met mes voor het malen van noten 
en andere ‘harde’ dingen.  
Courgettes en pompoen zijn na het 
drogen behoorlijk hard 

Courgettes malen tot meel, pompoen 
blijft iets grover 

Dit is courgettemeel 

  

 

En dit is pompoenmeel Een fijn apparaat, deze blender  
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Een schep in een smoothie, in pastagerechten, op pizza's, mogelijkheden genoeg en groente 
in poedervorm geeft wat extra mogelijkheden bij het kokkerellen. 
 

   
De gedroogde schijfjes  Schijfjes met de oranje schil: ge-

droogde pompoen 
Schijfjes met de groene schil: ge-
droogde courgette 

 

 
 

 
 

Champignons gemalen 
 

  
De champignons werden in schijfjes gesneden en daarna 
gedroogd 

Vervolgens werden zij in de Magimix tot poeder gemalen 
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Champignons hebben een kenmerkende smaak.  
Daarom zijn zij gemalen heel goed te gebruiken, omdat tijdens het drogen de smaak nog iets 
sterker, intenser wordt. Alle vocht verdampt, het volume wordt kleiner, de smaak blijft. 
Het champignonpoeder is heel goed te gebruiken in de champignonsoep, op een pizza, in 
hartige taarten, Italiaanse maaltijden, noem maar op! 
Wel opbergen in glazen potjes met een goed sluitend schroefdeksel. 
 

Uienpoeder 
 

  
Gedroogde uienringen Ze ruiken zo lekker… 

  

 

In de blender En in een mum van tijd heb je uien-
poeder 

Ook nu weer: in glas bewaren op een 
droge plaats 

 
Ook uienpoeder kun je in allerlei gerechten gebruiken. Het heeft ook een zeer intense 
smaak.  
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Een heel scala aan gedroogde en gemalen producten. Eigen werk en heel gemakkelijk om bij 
de hand te hebben. 

 
 

Okonomiyaki (hartige Japanse pannenkoek) 

Mocht je nog nóóit van deze hartige Japanse pannenkoek 
hebben gehoord: het is onmiskenbaar Japans streetfood. En 
onweerstaanbaar lekker. 
 
Voorbereiding : 15 minuten 
Kooktijd  : 9 minuten 
Calorieën  : 350 kcal 
 

 
Ingrediënten Voor 2 personen: 

 
Voor de okonomiyaki saus: 
4 el tomatenketchup 
1/2 el worcestershiresaus 
1/4 theelepel Dijon mosterd 
2 el mirin 
1 el suiker 
1 theelepel lichte sojasaus 
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Voor de okonomiyaki: 
100 gram bloem 
100 ml dashi of bouillon 
2 eieren 
Snufje zout 
1 el panko (Japans broodkruim) 
3 lente-uitjes, in ringetjes gesneden 
150 gram kool, gesnipperd 
1 el plantaardige olie 
4 plakjes dik ontbijtspek 
Een snufje shichimi togarashi (optioneel) 
Mayonaise (evt. Japanse kewpie mayonaise) 
 
In principe zijn alle ingrediënten die wij gebruikten, gewoon in de supermarkt verkrijgbaar. 
Maar het leuke aan okonomiyaki is ook dat je kunt mixen en matchen met ingrediënten. Top 
‘m met bonito flakes, reepjes nori en bijvoorbeeld sansho peper.  
Je kunt dit recept ook vegetarisch maken. Gebruik vegetarische bouillon of dashi en vervang 
de bacon bijvoorbeeld door gefruite uitjes of wat Japanse wakame (zeewiersalade) bovenop 
de okonomiyaki. 
 

Zo maak je de okonomiyaki saus 
Bij de toko zie je eigenlijk altijd wel flesjes kant-en-klare okonomiyaki saus. Maar geloof ons: 
die heb je niet nodig. Zelf okonomiyaki saus maken is namelijk ontzettend makkelijk en snel! 
Doe alle ingrediënten in een steelpannetje, roer door elkaar en breng aan de kook. Draai het 
vuur terug en laat 3 minuten zachtjes pruttelen. Klaar ben je. 
 
Culy’s okonomiyaki recept: 
Klop de eieren los en voeg de bloem en bouillon toe. Roer de kool en de gesnipperde bosui 
erdoorheen (houd een klein beetje achter voor de garnering) en voeg een snufje zout toe. 
Check even of je een mooi pannenkoekenbeslag hebt. Is het iets te vloeibaar? Voeg de 
panko toe en je zult zien dat het beslag iets indikt. Je kunt ook altijd meer bloem of bouillon 
toevoegen om de juiste consistentie te bereiken. 
Verhit een kleine koekenpan op middelhoog vuur en voeg wat zonnebloemolie toe. Giet het 
beslag voor de okonomiyaki in de pan en zorg dat het mooi is verdeeld: we willen een 
mooie, ronde pannenkoek! 
Leg de plakjes bacon er bovenop en dek de pan af af met een deksel. Laat ongeveer drie mi-
nuten bakken, tot de pannenkoek goudbruin begint te worden aan de onderkant. 
Keer de okonomiyaki om in de pan (tip: leg een bord op de pan en keer de pan met bord 
voorzichtig – en met twee handen! – om. Laat de pannenkoek daarna vanaf het bord weer in 
de pan glijden). Laat nog 3 minuten bakken aan de andere zijde, of tot die kant ook goud-
bruin en knapperig is. 
Leg het gerecht op een bord en verdeel de okonomiyaki saus eroverheen. Spuit de mayo-
naise er in streepjes overheen (het is nu handig als je een knijpfles hebt!).  
Maak af met wat bosui en eventueel wat shichimi togarashi. 
 

Recept van/via Yvonne Van Schajik 
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Recept voor: Pannenkoek met ui en gedroogd zevenblad 
We hadden trek in hartige 
pannenkoeken en we com-
bineerden het lekkere met 
het gezonde. 
 
We hadden nog gedroogd 
zevenblad staan, in een 
glazen potje, dat we al 
lang geleden hadden ge-
droogd. 
Dit werd op de pannen-
koek verwerkt, samen met 
zelf gefruite uitjes.  
 
Ook in gedroogde vorm 
bevat zevenblad nog heel 
veel gezonde bestandde-
len. 

 
 

Een hartige pannenkoek kan heel lekker zijn; hartig in combinatie met zoet beleg. En we hadden 
laatst zo’n moment… trek in een pannenkoek. Maar het was wel bakken met hindernissen. We had-
den zo’n mooi plat pannenkoekpannetje waarin we op de kamado bakten. Frank kan de pannenkoe-
ken tijdens het bakken opgooien en omdraaien en ze dan ook weer opvangen. Dat gaat bijna altijd 
goed. Deze keer ging echter het goed mis: tijdens het keren van een pannenkoek brak de steel van 
het pannetje. De pan belandde scheef op het rooster van de kamado, de halve pannenkoek ver-
dween tussen het rooster door op de pizzasteen eronder… en stinken dat het deed! Uiteindelijk is 
het toch nog goed gekomen. De foto hierboven was van voor dit incident. 
 

  
De gefruite uitjes Pannenkoekbeslag 

  
De ingrediënten De kamado heeft er zin in 
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Ingrediënten: • een zakje boekweitmeel van 500 gram 

• driekwart fles kefir (zuivel)  

• vijf of zes eieren 

• twee uien 

• een pakje kant-en-klare plakjes kaas 

• Keltisch zeezout naar smaak. Wij gebruiken een theelepel 

• een flinke theelepel baking soda (natrium bicarbonaat) 

• bio roomboter om in te bakken 

• eventueel: bronwater met bubbels (om het beslag wat aan te 
lengen) 

 
Werkwijze: 
Maak de uien schoon en snijd ze in twee helften. Snijd beide helften in dunne reepjes. 
Fruit de uien in een beetje roomboter totdat ze glazig zien.  
Doe de gefruite uitjes dan in een schaaltje en houd ze in de buurt van de pan.  
Doe het boekweitmeel in een mengkom. Tik hier de eitjes bij. Doe er ook wat Keltisch zee-
zout bij en de baking soda.  
Giet dan ongeveer driekwart van de kefir in de kom en begin te mixen. Een gewone hand-
mixer doet het werk! Maak een mooi, glad beslag. Voeg, als dit nodig is, wat koolzuurhou-
dend bronwater toe. Koolzuur reageert met de baking soda, waardoor het beslag wat luchti-
ger wordt.  
 

  
Boter in de pan Beslag inscheppen en verspreiden 

  
Uitjes erbij scheppen Gedroogd zevenblad erbij 

 
Zet de pan dan op de warmtebron. Doe een klontje roomboter in de pan en laat het smelten.  
Schep dan een soeplepel beslag in de pan en verspreid dat egaal. 
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Doe dan wat gefruite uitjes over het beslag en verkruimel er wat gedroogd zevenblad over-
heen. Bak dan de pannenkoek af, zoals je dat altijd doet. 
 

  
Bak de pannenkoek  Keer hem om en bak hem af 

  
Plakje kaas erop en even laten smelten Het resultaat 

 
Hartig combineert goed met zoet. Maak de pannenkoek op je bord af met agavesiroop, ge-
wone stroop, kokosbloesemsuiker, jam, en dergelijke. 

 
 

De rode biet en de Guru 
 
Het lijkt wel het begin van een sprookje ☺.   
Maar dat is het niet. Als kind was ik gek op rode bietjes en daardoor heb ik ze zo vaak gege-
ten dat ze op een gegeven moment mijn oren uitkwamen. De liefde was eigenlijk over kan je 
wel stellen.  
Toch na verloop van tijd kwam de rode biet weer in mijn leven. In de groentetuin groeiden 
ze wel heel leuk en we hadden toentertijd een witte Shetland pony die er verzot op was, 
heel leuk ze kreeg roze lippen als ze wel eens een bietje snoepte ☺.  Bieten had ik dus in de 
tuin en dan wil je er ook wat mee. Maar ik vond het een gedoe om klaar te maken, lang ko-
ken dan raspen, alles rood. Nee, niet mijn hobby.  
Toen zei iemand: “Ik rasp ze rauw en dan kook ik ze heel kort.” Maar ook dat was het niet 
voor mij. Tot ik ergens, volgens mij in een boek, de rode biet langs zag komen die je gewoon 
in het vuur legt. En daar maakte mijn ‘guru’ hart een sprongetje. Dat heb ik dus uitgepro-
beerd. Ha ha, echt leuk, geen gedoe en nog lekker ook. Op de steen heb ik tegelijkertijd een 
uienbroodje gebakken en in het vuur tussen de houtskool een biet gaar gestookt. Ik denk dat 
hij ongeveer een half uurtje tussen de kolen heeft gelegen. Maar ja het hangt natuurlijk van 
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het formaat biet af hoe lang hij nodig heeft om gaar te worden. Op gevoel dus en desnoods 
even prikken. Dan de zwartgeblakerde ‘korst’ er afsnijden en snoepen maar. 
 

Marja Frederiks 
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Recept voor: Gebakken portobello’s met blauwaderkaas 
Een heel gemakkelijk klaar 
te maken gerechtje. 
Je hebt het in een wip op 
je bord. 
 
Lekker als hapje tussen-
door, op een broodje, bij 
rijst en een salade, maar 
ook bij gebakken aardap-
peltjes en een lekkere sa-
lade erbij. 

 
 
 

Ingrediënten: • twee portobello’s per persoon 

• blauwaderkaas 

• roomboter om in te bakken 

• peper en zout naar smaak 

 
Werkwijze: 
Maak de portobello’s schoon. 
Leg de plakjes blauwaderkaas in de omgekeerde hoed van de paddenstoel. 
 
Doe wat roomboter in een koekenpan en laat de boter smelten. 
Leg de portobello’s in de pan. 
Laat ze langzaam bakken, waardoor de kaas gelijkmatig mee smelt. 
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten 
 

Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genie-
ten, 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 
Het ‘wilde’ genieten – Najaar 
 
Nu gaat alle aandacht naar Het ‘wilde’ genieten - 
Winter.  
Want ook in de winter kun je nog heel veel ‘sco-
ren’, 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 be-
staat uit recepten.  

Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram 
afgemeten recepten, het zijn eerder handrei-
kingen 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 uit-
gedaagd om zelf ervaring op te doen met deze 
zaken. 
 
De boeken kosten € 24,95, inclusief verzend-
kosten. Voor adressen buiten Nederland vra-
gen wij € 5,00 extra als bijdrage in de verzend-
kosten.  
 
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. 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Voor onze gevederde vrienden: een vogeltaart van ossewit en allerlei zaden. 

Volgende maand meer hierover. 

Colofon: 
Redactie:  Anneke Bleeker, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Frank Bleeker, Hanneke Reitsma, Barbera Smit, Yvonne Van Schajik, Marja Frederiks.  
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Hanneke Reitsma, Barbera Smit, Internet, Marja Frederiks. 
 
 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen? Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 
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