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We gaan de goede kant weer op 
 
We gaan de goede kant weer op wat betreft het weer, wat er aan het ontluiken is in de natuur 
en bij wie een tuin heeft. 
Het assortiment ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen begint zich weer uit te breiden. 
Persoonlijk kan ik elk jaar weer heel blij zijn als het eerste zevenblad met piepkleine blaadjes 
boven de grond piept, het blad van speenkruid je staat toe te lachen en de eigenwijze punten 
van het daslook zich overal door naar boven boren.  
 
Zo heb ik wel eens daslookbladeren gezien waar dorre eikenblaadjes overheen geschoven le-
ken maar dit was op natuurlijke wijze gebeurd. 
In deze nieuwsbrief tref je diverse voorbeelden aan met heerlijke verse ‘wilde’ groenten. 
Heel eenvoudig en snel toegevoegd maar een heerlijk gevoel als je dan achter je bord zit. 
In deze februari nieuwsbrief ook een aantal bijdragen van anderen. 
Dat maakt mij ook blij want het is fijn met verschillende personen puur natuurlijke informatie 
en ideeën te delen.  
Dan versterk je met elkaar dat dit heel gewoon is om uit te voeren en je inspireert samen 
wellicht nog veel meer personen. 
Dus… wie zich geroepen voelt eens iets aan te reiken over ‘iets’ uit eigen tuin, uit eigen keuken, 
na een wandeling door de natuur, je weet waar we voor staan en dat is gezond, geen chemi-
sche zooi, geen ingewikkelde moeilijk uitvoerbare ideeën, gewoon leuk, gezellig, aanvullend, 
gezond, je bent welkom als je wat wilt en kunt bijdragen. 
Kwestie van mij dat wat je delen wilt aanleveren per mail. 
 
Geniet van de inhoud van deze nieuwsbrief. 
Over genieten gesproken. Afgelopen middag, aan het eind van de middag heb ik genoten van 
een groot lucht spektakel. 
Ergens in Friesland kwamen rond 17.30 uur ontelbare spreeuwen bijeen. Ze verzorgden een 
ware luchtshow. Met duizenden tegelijk golfden zij door de lucht. 
Het verhaal gaat dat ze elke dag op die locatie samenkomen, als het donker is ingetreden 
allemaal neerstrijken en overnachten tussen het riet om vroeg in de ochtend als het weer licht 
is te vertrekken. In de avond komen ze weer terug in het waterrijke gebied waar genoeg riet 
staat. Fantastisch om te zien.  
Dat is ook genieten ook al heeft het even niets met voeding uit de vrije natuur te maken, toch 
was dit voedsel voor de ziel. 
Want het is wel belangrijk in deze bizarre tijden de mooie dingen te blijven zien en daar ook 
voor open te staan, te delen en te waarderen. 
 
Daarom maken wij met heel veel plezier deze nieuwsbrief om je alleen maar van mooie dingen 
te laten genieten en deze keer deel ik toch even een paar foto’s van het spreeuwentheater.  
 
Tot volgende maand. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke 
Gaasterland, 25-02-2021 
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De voedselheuvel 
Anneke vroeg me een verslag te schrijven over de voedselheuvel in onze tuin 
Inspiratie heb ik van Philip Forrer: Overvloed aan planten op YouTube: 
https://m.youtube.com/watch?v=Pl83rDXxgwI. 
 

Hij heeft veel voedselheuvels op zijn land ge-
creëerd door o.a. naar het bos te kijken. Het 
meeste werk is het maken. Daarna heb je er 
nog weinig werk aan. Je geeft geen water, al-
leen bij het inplanten en extreme hitte en je 
houdt de afdeklaag van de heuvel op onge-
veer kniehoogte met plantaardig materiaal 
(alleen geen citrusvruchten).  
De voedselheuvel gaat 20 jaar mee 
 
Het is zomer 2018. Bloedheet in juli. Ver-
schroeide bloemen en geelgras. Ik maak na 
de hitte een plek vrij in de voortuin en begin 
met het uitgraven van de grond. 
Mijn man zegt: dat doe ik wel. Gelukkig...  
En hij graaft een grote kuil van 40 cm diep en 
een omtrek van 5 meter. 
Houtstammen, takken, plantaardig materi-
aal, van alles heb ik al verzameld en er gaat 
meer in dan ik dacht.  
Steeds goed aanstampen, er moet zo min 
mogelijk lucht in zitten. 
 
Daarna heb ik de kuil vol laten lopen met wa-
ter zodat het hout alvast vochtig is. 
De uitgeschepte aarde is verspreid over de 
tuin en wordt niet gebruikt als aarde op de 
voedselheuvel.  
We hebben zandgrond, wonen vlak bij zee.  

Ik heb er een laag van 20 cm biologische potgrond overgedaan.  
 
Daarna moet de afdeklaag er overheen van z’n 20 tot 30 cm en… ik kom tekort. 
De heuvel in de voortuin wordt door buren aangezien als composthoop en ik denk: het lijkt 
wel een grafheuvel.  
Daar moet wat aan gedaan worden en op internet lees ik over hooi en stro als afdek laag. Om 
een en ander te verfraaien heb ik er bamboelatjes omheen geplaatst en er hooi overheen 
gedaan.  
Dat laatste was helemaal fout. Het hooi ging broeien.  
Het hooi vervangen door stro en dat gaat goed. Ik gooi ook nog wat wormen in de heuvel: zij 
doen het werk.  
De overgeplante palmkool en snijbiet doen het geweldig en zijn groter dan in de moestuinbak. 
 

 

 
De voortuin met voedselheuvel 

https://m.youtube.com/watch?v=Pl83rDXxgwI
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In het voorjaar van 2019 kweek ik de groen-
ten in potjes op en plant ze in.  We hebben 
een overvloedige oogst van cocktail to-
maatjes, Oost-Indische kers en aardappelen. 
Ik deel tomaatjes uit aan buren en vertel ze 
dat de voedselheuvel een succes is en zich-
zelf zonder onderhoud bedruipt  
De planten zijn groot en zien er goed uit. In 
2020 maken we een 2e voedselheuvel in de 
achtertuin. Veel oogst en weinig werk. Af en 
toe verwijder ik wat huisjes slakken zelfs die 
zijn - ik moet er niet aan denken - te eten.  
 
De afdeklaag zakt niet snel weg en ik heb 
veel snoeisel uit de tuin om erop te doen en 
dat bedek ik dan weer met een dun laagje 
stro voor het zicht 
 
Dit jaar 2021 ga ik me vooral richten op plan-
ten waar je lang van kan oogsten (zoals snij-
biet) en ga ik een antenne maken bij de voed-
selheuvel in de achtertuin. Een heerlijk ge-
voel om zo dichtbij te kunnen wildplukken en 
groenten plukken! 
Ik heb mijn oog al laten vallen op een andere 
plek in de tuin waar de derde voedselheuvel 
kan komen en ik hoor mijn man in gedachten 
al zuchten…. 
 
Margot Kroone 
 

 

 
De rand erom heen is veel minder besneeuwd.   
Komt vast door de warmte van het hout 

 
 

De achtertuin met de tweede voedselheuvel 
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We gaan het voorjaar weer in... 
Genoeg groente te scoren       
 

We gaan de goede kant weer op, hier worden we 
weer blij van. 
 
Gespot op een paar vierkante meter: 
Fluitenkruidblad, daslook en hondsdraf. 
 
Fluitenkruidblad, je moet altijd zeker weten dat 
daar altijd fluitenkruid groeit, maar in eigen omge-
ving ken je die plekken, kan samen met andere 
groentesoorten in veel gerechten verwerkt wor-
den.  
Fijngesneden op het laatste moment toevoegen 
als het nog zo mooi jong is. 
 
Daslook, daar val je toch elk jaar weer voor? Heer-
lijk die bladeren, vers fijngesneden aan heel veel 
lekkernijen toe te voegen. 
 
Hondsdraf, gebruik dat als een kruidje, niet in 
grote hoeveelheden toevoegen want dan over-
heerst het te veel. 
Hoewel een geklutst ei met fijngesneden honds-
draf er doorheen verwerkt niet te versmaden is.  
 
Ja we gaan weer heerlijk kokkerellen met vers ge-
plukte 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloe-
men. 
 
Anneke 
 
 
 
 
 

   
Fluitenkruid Daslook Hondsdraf 

 

 
Fluitenkruid 

 
Daslook 

 
Hondsdraf 
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Bijdrage van Katja Sienknecht 
Auteur 
 
Katja Sienknecht werd geboren in Hamburg in 1966. Is al langer 
woonachtig in Amsterdam dan in Hamburg. Van beroep is zij archiva-
ris en informatiemanager.  
Ze is van oorsprong milieukundig biologe. 
 
Ze werkte in de thuiszorg, het onderwijs en bij de Gemeente. 

Zij was op gedetacheerde basis werkzaam bij voornamelijk overheidsinstellingen, het liefst in 
het Amsterdamse. Zij struikelt op haar werk en op weg ernaar toe nog wel eens over dingen 
die haar opvallen of prikkelen. 
Katja Sienknecht houdt van het ongewone in het gewone: gewoon een kwestie van af en toe 
eens van perspectief veranderen... 

 
 (Grove) Den (Pinus sylvestris) 
Deze altijdgroene boom is in ons land veel op de hoge zandgronden 
aangeplant, maar zaait zich ook zelf uit (= vliegdennen).  
Met zijn lange, bosjesgewijs ingeplante naalden en karakteristieke 
dennenappels en grove, kaneelkleurige schors makkelijk te herken-
nen.  
In plaats van dennennaalden kun je ook de jonge pluimpjes van de 
Spar (=kerstboom) gebruiken.  
 
Dennenstroop 
100 g jonge dennenknoppen 
1 l water 
500 g suiker 
Kook een suikerstroopje van de suiker en het water. Giet de hete 
stroop over de knoppen. Laat dit mengsel 2 maanden in een glazen 
pot staan op een lichte plaats. Sluit de pot niet helemaal luchtdicht 
af. Verwarm na 2 maanden de potten, haal de dennenknoppen er-
uit en sluit de potten. Heerlijk voor op de boterham. 
 
Dennennaaldenthee 
Gebruik alleen verse lichtgroene dennennaalden en ongeveer 4 
theelepels per kop. Kneus de naalden, en begiet ze met kokend wa-
ter. Roer even door en laat 5-10 min trekken.  
Zeef de thee in een kop.  
Serveer zonder melk, en naar wens met wat honing of een beetje 
suiker. 

 
Beuk (Fagus sylvatica) 
De beuk is een loofboom van de drogere kleigronden, maar ook in parken, lanen en bossen 
te vinden. Met zijn zilverkleurige schors en zijn in de herfst goudgeel en later koperkleurig 
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verkleurend blad beslist een decoratieve boom. Beuken kunnen wel 150 jaar oud worden. In 
de lente kunnen we het jonge blad gebruiken, in de herfst de beukennootjes. 

Broodbeleg met vers beukenblad 
1 kop roomkwark 
4 eetlepels geroosterd sesamzaad 
1 eetlepel peterselie 
1/2 kop jong beukenblad 
1 eetlepel bieslook 
1 klein gesneden rode paprika 
1 eetlepel tamari 
Snijd peterselie, bieslook en de beukenblaadjes heel fijn. Roer alle ingrediënten goed door 
elkaar, op smaak brengen met tamari of andere kruiden. Een heerlijk broodbeleg. 
 
Meidoorn (Crataegus spec.) 
 
De meidoorn is een – tot 10 m hoge – forse heester of kleine boom. De takken hebben een 
gladde, donkerbruine tot zilverig-grijze schors. Bij de steel van de bladeren zijn zij vaak voor-
zien van kleine stekels.  
De bladeren zijn klein, eerst licht- dan donkergroen en glanzend, verschillend diep (per 
soort) ingesneden en gelobt en getand. 
De meidoorn bloeit uitbundig met witte of roze bloemen, meestal in mei. De bloemen zitten 
gesteeld, in losse schermen bij elkaar. 
De donkerrode bessen zijn ca. 1 cm tot 1 ½ cm in doorsnee, rond tot ovaal en bevatten 1 tot 
3 pitten. 
Meidoorns groeien in houtwallen, aan bosranden, in de duinen en zijn vaak aangeplant in 
plantsoenen en als straatbomen. 
Te eten zijn de knoppen en de jonge bladeren en in de herfst de bessen. 
 
Alle delen van de plant bevatten vitamines C en B, sorbitol (een suiker), eiwitten en organi-
sche zuren. 
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Meidoorn wordt in de plantgeneeskunde gebruikt om de bloeddruk te verlagen en voor een 
regelmatige hartslag te zorgen. 

Meidoorn-bietensalade  
3 dl meidoornbladeren 
2 gekookte bieten in blokjes 
olie en azijn in verhouding 3 op 1 
 
Was de meidoornknoppen of jonge bladeren en meng ze met de blokjes biet.  
Voeg olie en azijn toe en meng alles goed door elkaar.  
Meidoornblaadjes hebben een lichte en fijne smaak, dus wees voorzichtig met het toevoe-
gen van eventuele aromatische kruiden. 
 
Aardappelsalade met meidoorn 
600 g gekookte aardappels, in blokjes 
2 fijngesnipperde uien 
3 hardgekookte eieren, in partjes 
½ l meidoornknoppen en jong blad 
4 eetlepel mayonaise 
2 eetlepel yoghurt 
1 eetlepel witte wijn 
zout 
gemalen peper 
mosterd 
 
De bladeren en knoppen wassen en fijnhakken.  
De ingrediënten mengen en op smaak brengen met peper, zout en mosterd. 
Een paar uur in de koelkast laten staan en af en toe omscheppen. 
Lekker bij een picknick met stokbrood. 
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Speenkruid (Ranunculus ficaria) 
Klein Hoefblad (Tussilargo farfara) 
Deze twee zijn typisch vroege lentegroenten. Vroeger, toen er nog geen verse kasgroenten 
waren, speelden ze een belangrijke rol in de voorziening met vitamine C en mineralen naar 
een lange koude winter. 
Speenkruid heeft kleine, bij de aanzet van de steeltjes wat ingebochte bladeren, van boven 
wat donkerder groen en een beetje glanzend. Vooral de gele “sterretjes” bloempjes vroeg in 
de lente zijn bekend. Als ondergroei in bossen en plantsoenen. 
Klein hoefblad: eerst komt de bloem, dan de bladeren.  
De bloem is een gele composiet (= samengestelde blomhoofdjes) op een geschubde groene 
stengel. De jonge bladeren zijn tot handgroot, met een stevige stengel en dofgroen, van de 
onderkant wat viltig. 
Op vochtige plaatsen in het gras en langs de waterkant. 
 
Salade van klein hoefblad en speenkruid met ei 
2 hardgekookte eieren 
Twee flinke handen vol speenkruid 
Twee flinke handen vol hoefblad 
Eventueel geroosterde pijnboompitten 
Balsamico azijn 
Olijfolie 
Zou en peper naar smaak 
 
Was de groenten en snij ze fijn. Prak in een kommetje de eieren en maak aan met de azijn, 
olie en zout en peper naar smaak. 
Roer door de groenten en garneer met pijnboompitten. 
 
Katja Sienknecht / Foto’s: Anneke Bleeker 

 

   
Boven: speenkruid; onder: klein hoefblad 
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Ingevroren, zelfgemaakte patat bakken 
Vorige maand beschreven wij in ‘Het ‘wilde’ genieten hoe wij patat bakten op de kamado.  
Je kunt dit terugvinden bij: https://www.project7-blad.nl/wp-con-
tent/uploads/2021/01/2021-01-HET-WILDE-GENIETEN-JANUARI.pdf. Kijk op pagina 33. 
 
We hadden vrij veel frietjes gemaakt en voorgebakken. We konden lang niet alles op, dus 
hebben we een deel van de voorgebakken friet ingevroren en die hebben we een poosje ge-
leden uit de vriezer gehaald en alsnog gebakken.  
Hieronder een fotoverslag: 

  
De ingevroren frieten Twee ‘blokken’ ossenwit langzaam smelten 

  
Ossewit smelt in de wok De bevroren frietjes in het vet 

  
Alles gaat prima. Je ziet wat stoom ontsnappen Keukenpapier in een schaal: opvangen van vet 

 
Wij vroegen ons af hoe de bevroren friet zich zou houden in hete olie. Zou het extreem spet-
teren, of… Nou, niets van dit alles.  
We deden de bevroren frieten in de olie, zonder te spetteren. Het frituren ging perfect. We 
zorgden er wel voor dat het ijs in de zak niet in de olie terechtkwam. 

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-HET-WILDE-GENIETEN-JANUARI.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-HET-WILDE-GENIETEN-JANUARI.pdf
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Lekker bakken Even omschudden… ze zijn bijna klaar 

  
Even laten uitlekken op keukenpapier Lekker met wat mayonaise en kruidenzout 

 
 

Zo sterk zijn sneeuwklokjes... 

 
Planken, stronken, er lag van alles maar de voor het oog fragiele bloempjes hadden het wel 
gewonnen. 
Geen eetbare bloempjes maar in dit geval zeggen we 'het oog wil ook wat' en het is wel ge-
nieten van zo’n tafereeltje. 
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Wie heeft er zin? 
Wie heeft er zin om zichzelf, samen met anderen uit eigen omgeving, te inspi-
reren om kennis te vergaren omtrent ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen? 
 
Wie o wie? 
Wie is al langer met dit onderwerp bezig en zoekt een manier er meer mee bezig te zijn? 
Wie heeft naar eigen zeggen helemaal geen ‘verstand’ van ‘wilde’ groenten, kruiden en eet-
bare bloemen maar wil daar toch geïnspireerd door raken? 
 
Wat is het idee… 
De vier boeken, elk boek gericht op een seizoen, zijn bijna een feit. 
Het deel voorjaar, zomer en najaar zijn op verschillende momenten verschenen en die over 
de winter komt eerdaags. 
Vier boeken, allemaal 155 bladzijden per boek, zo breed als een A4tje en een heel klein 
beetje korter dan een A4tje. 
Om even een beeld te geven, royale boeken dus, boordevol foto’s van de gewassen zoals zij 
er op dat moment uitzien. 
Met heel veel recepten ideeën om je te inspireren. Het zijn slechts voorbeelden, gemakkelijk 
na te maken maar het kan je ook op ideeën brengen. Het gaat erom dat eenieder begrijpt 
hoe je ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen kunt integreren in de keuken als aan-
vulling op en in combinatie met de welbekende groenten-, kruiden- en fruitsoorten. 
Het zijn geen boeken gericht op uitsluitend gebruik maken van de soorten die je in de vrije 
natuur en/of in eigen tuin kunt vinden. Nee, het is een combinatie van gekochte soorten of 
vanuit de eigen moestuin, samen met wat we gratis ‘wild’ kunnen vinden. 
 
Vroeger, heel vroeger, terug tot duizenden jaren was het heel normaal. Deze kennis is dus 
niet hip, niet nieuw maar dient weer normaal gevonden te moeten worden, juist nu. 
 
Waarom juist nu? 
Ten eerste is het goed dat we ons richten op dingen die wel gezond voor ons zijn. 
Ten tweede leven we in bizarre tijden en dergelijke gewassen die we kunnen plukken zijn er 
altijd. 
Zij zijn ook te gebruiken zonder de groenten uit de winkel. En heb je geen moestuin, dan nog 
kun je overleven op dat wat we kunnen plukken. Er is zoveel. 
Je moet het alleen ‘even’ weten. 
Om die reden hebben we deze serie tot stand gebracht. 
 
Wie heeft er zin om met vrienden, vriendinnen, buren, familie, wie je maar kent die inte-
resse hebben, samen deze kennis eigen te maken? 
Denk niet dat dit niet te doen is; iedereen met belangstelling en liefde voor de natuur kan 
hiermee aan de slag en zal er blij van worden. 
 
Wie zin heeft zich wat te oriënteren en om het ook daadwerkelijk blijvend te ondernemen is 
het leuk dit met een paar op te pikken. 
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Al zijn dat er één of twee, het gaat niet om een grote groep, het gaat erom dat we over het 
hele land samen kennis delen en dit als een olievlek laten verspreiden. 
 
Wat is ons aandeel? 
De vier boeken als noem het lespakket aanbieden voor een leuke prijs. 
Wij plaatsen namen en mailadressen in een lijst zodat er onderling contact gezocht kan wor-
den. 
Een saamhorigheid, ervaringen delen, leuke ideeën delen, etc. 
 
Wat verwachten wij daar tegenover? 
We zouden het zeer waarderen als er op gezette tijden een leuk verslagje voor de nieuws-
brief ‘Het Wilde Genieten’ komt. 
Wat we ook zeer waarderen is dat er recepten gedeeld worden, paar foto’s erbij als er daad-
werkelijk gekokkereld wordt met dat wat je kunt plukken. Dat hoeven geen hoogdravende 
dingen te zijn. 
Thee van gelukte groenten, kruiden en bloemen is al leuk om te delen. Uiteraard ook aange-
klede salades, opgeleukte maaltijden, water met een smaakje, het maakt niet uit, het gaat 
erom dat je anderen weer inspireert om ook zo naar voeding te kijken. 
 
Het idee is: samen zaaien, samen oogsten. 
Je bepaalt zelf hoe vaak je samen ‘de hort op gaat’, of je wel of niet samen gaat kokkerellen, 
je vult het zelf in met een paar bekenden uit je eigen bekendenkring en het is alleen al leuk 
samen steeds elders te wandelen en te genieten van wat je tegenkomt. 
Ook op volkstuinen is van alles te vinden naast bekende groenten, kruiden en bloemensoor-
ten. 
Veel tuinplanten zijn ook verrassend te gebruiken, dus er zijn zo veel mogelijkheden om sa-
men te leren met de boeken gericht op het seizoen erbij. 
Je hebt via die vier boeken een complete cursus in handen. 
Staat alles erin? 
Welnee, er is nog veel meer maar wie met deze boeken aan de slag gaat heeft al heel veel 
informatie om direct in eigen omgeving van wal te steken. 
 
Wie zin heeft zich samen met een paar anderen te richten op dit onderwerp mag mij mailen 
en dan gaan we het ‘handen en voeten geven’. 
 
Zo denk ik ook aan ouders met schoolgaande kinderen die door invloed van de huidige om-
standigheden zich niet kunnen bewegen, zich niet kunnen uiten zoals voorheen. 
Wellicht is het leuk dit onderwerp beet te pakken en te genieten van wat er om ons heen 
groeit. 
Het duurt niet lang of het voorjaar barst los, een uitgelezen tijd om te starten. 
 
Zin? 
Mail mij: anneke@project7-blad.nl 
Voel je welkom, niet geschoten is altijd mis. 
 
Anneke 

 

mailto:anneke@project7-blad.nl


 
16 

Jong kleefkruid in deze tijd... 
 
Kleefkruid, de naam zal je wellicht afschrikken om deze gezonde groente te plukken en in de 
keuken te verwerken. 
Toch is het een waardevolle supergezonde groente die we eigenlijk niet mogen overslaan als 
we in deze tijd van het jaar op zoek gaan naar energierijke soorten. 
Jong kleefkruid kleeft helemaal niet en de toppen staan heel leuk op een salade. 
Kleefkruid kan mee verwerkt worden in verschillende maaltijden, van soep tot... kruidenbo-
ter, pesto, thee, gewoon van alles. 
 
Wanneer we thee zetten van kleefkruid dan is het wel aan te raden het kleefkruid even te 
koken in water, daarna een kwartiertje te laten trekken om het daarna te zeven en op te 
drinken, wel of niet aangevuld met andere thee. 
Thee zetten is aan te raden van gekookt water wat even heeft staan bekomen, iets afgekoeld 
is naar rond de 80 graden, dan slaan de verse of gedroogde kruiden niet dood. 
Kleefkruid koken we juist wel even mee en met de deksel op de pan laat je het tien minuten 
tot een kwartiertje staan trekken. 
 
Kleefkruid heeft een reinigende werking op ons bloed en lymfestelsel. 
Overigens is de brandnetel ook reinigend net als vele andere planten maar kleefkruid staat 
hier enorm om bekend bij de personen die zich bezighouden met 'wilde' groenten, kruiden 
en eetbare bloemen. 
De thee die wij van kleefkruid dronken hadden we ‘opgeleukt’ met een zelfgemaakt thee-
mengsel. 
 
Anneke  
  

   
Jong kleefkruid Nogmaals… Een bosje in een pannetje 

   
Water erbij en laten koken Overige ingrediënten erbij… Uitschenken maar… 
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Verandering van spijs... 
 
Vogelvoer, in de afgelopen jaren op veel manieren 
gepresenteerd. In mokken, kopjes, sauskommen, 
taartvormen, van alles is mogelijk. 
Deze keer de verpakkingsbeker van ossewit ge-
bruikt. Biologische ossewit in bio papieren bekers. 
 
In de bodem van de beker een sneetje gemaakt, 
daar dik touw doorheen gehaald, knoop in het 
touw gemaakt, meer voor het idee dat het wat 
meer grip in het geheel heeft want als het vet met 
het voer gestold is kan het touw geen kant meer 
op. 
 
Het ossewit gesmolten, gemengde zaden laagje 
voor laagje, steeds aangevuld met het gesmolten 
vet in de beker gedaan.  
Het is belangrijk laagje voor laagje te vullen want 
als je eerst veel voer in de beker doet en dan vet 
erbij giet heb je kans dat grote delen qua voer 
droog blijven en dan stort dat er later tussenuit. 
 
Wat betreft voer, gekocht gemengd vogelvoer, 
aangevuld met diverse restanten uit eigen voor-
raad wat wel eens even op mocht.  
Denk aan zaden, pitten en noten. Noten kun je 

even fijner malen.  
Alles in een grote bak goed gemengd met een houten pollepel, daarna kon de lol van het 
maken beginnen. 
 
Een andere werkwijze is het vet verzadigen met het voer maar dan moet je wel snel werken 
omdat het in de pan vrij snel begint te stollen. 
Proefondervindelijk kom je tot een werkwijze die jou bevalt. 

De vogels zijn je in elk geval dankbaar, of het nu wel of niet een beetje uit elkaar valt.  
De bekers scheur je van de 'klomp' af. 
 
Overigens hebben we alle geleegde bekers tot heden afgewassen en bewaard want het kan 
ook handig zijn er een restant soep in te gieten voor in het vriesvak, of iets anders. 
Nog een mogelijkheid voor hergebruik is als je iemand wat wilt geven, meegeven en liever 
geen servies uitleent.  

Bekers, ossewit, vogelvoer, maaltijden...  
Een goed gebruik van materiaal. 
 
Anneke 
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Zadenmengsel Touw en papieren bekers 

  
Een knoop in het touw, in de beker Gevuld met zaad-/vetmengsel – even laten stollen 

 

Courgettebrood of Pompoenbrood  
Als variatie daarop heb ik nu courgette en winterwortels samengenomen.  

Erg lekker. 
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Ingrediënten: 
(Onderstaand is voor één brood) 
 
• 3       eieren  
• 500 milliliter pompoenpuree – geraspt            
     of courgette zelf hoeveelheid inschatten  
• 100 gram     suiker of 150 gram kokosbloesem suiker  
• 120 ml     zonnebloemolie   
• 60 ml     water  
• 1 theelepel    vanille extract  
• 300 gram     bloem  
• 2 theelepels   bakpoeder (ik heb baking soda genomen)  
• 1/2 theelepel   zout  
• 1 theelepel    gemalen kaneel  
• 1/2 theelepel   gemalen gember  
• 1/2 theelepel   nootmuskaat  
• 1/4 theelepel   gemalen kruidnagel  
• 40 gram     gouden rozijnen  
• 40 gram     zwarte rozijnen  
• 65 gram     gehakte walnoten (heb ik niet gedaan).  

  
De werkwijze kun je vinden in een filmpje:  

http://www.culy.nl/recepten/courgettebrood/    
  

Net als wortel is courgette of pompoen geraspt een fijne groente om cakes en broden (zowel 
hartig als zoet) mee te bakken.   
 
In deze video maakt Beth van Entertaining with Beth een heerlijk zoet courgettebrood, dat 
niet misstaat bij een kop thee of als snel ontbijt.   
 
Dit courgettebrood kun je prima invriezen, in z'n geheel of in plakjes.   
Verpak het uiteraard goed (het liefst in vershoudfolie en een zakje) en je hebt op elk mo-
ment een heerlijk tussendoortje.  
  
Oven voorverwarmen op 180 graden.  
Laat het brood 50/ 55 minuten of iets langer bakken, de tijd is afhankelijk van de oven die je 
gebruikt.  
Houd het brood de laatste tien minuten even in de gaten. 
  
 

Bijdrage van/via:  
  
Janny Bijlsma  
 

 
  
 

http://www.culy.nl/recepten/courgettebrood/
http://www.culy.nl/recepten/courgettebrood/
http://entertainingwithbeth.com/
http://entertainingwithbeth.com/
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Koken in oorlogstijd 
Creatief en gezond koken in de jaren ‘40 
Manon Henzen 

 
Een poosje geleden zag Anneke een 
boekje met de titel: Koken in oorlogs-
tijd. Een boekje met allerlei wetens-
waardigheden en recepten uit een tijd 
waarin veel voedsel ‘op de bon’ was en 
men zeer creatief moest omgaan met 
wat er nog wel te koop was, of wat er 
op dat moment beschikbaar was in de 
moestuin.  
Wij probeerden een van de recepten 
uit dat paste bij de tijd van het jaar. We 
hadden nog een restantje hutspot 
staan, dus gingen we daarmee aan de 
slag. 

 

Ingrediënten: 
een ui 
een eetlepel tuinkruiden (bijvoorbeeld: tijm, bieslook en munt) 
vierhonderd gram stamppotrestje 
twee eieren 
een halve theelepel zwarte peper 
een halve theelepel zout 
een snufje nootmuskaat 
twee eetlepels bloem 
vier eetlepels paneermeel 
olie om in te frituren (wij gebruikten hiervoor biologische ossewit) 
 

Werkwijze: 
Snipper de ui fijn. 
Hak de tuinkruiden fijn. 
Vermeng de stamppotrestjes met de ui, de tuinkruiden, een ei, zwarte peper, zout en noot-
muskaat. 
Vorm er kroketjes van. 
Doe het tweede ei in een kom en kluts het los. 
Doe de bloem in een andere kom en het paneermeel in een derde kom. 
Haal de kroketjes eerst door de bloem, dan door het ei en ten slotte door het paneermeel. 
Zorg telkens dat de kroket helemaal bedekt is met iedere laag. 
Verwarm de olie tot honderdtachtig graden C. 
Bak de kroketjes in de olie tot ze goudbruin zijn. 
 
Uitgeverij Het zwarte schaap 
ISBN: 9789492821065  
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Het recept Restantje hutspot 

  
Alle ingrediënten Klaar om te frituren 

  
In de wok op de kamado Het gaat heel goed zo 

  
De kroketjes zijn gaar Het resultaat… en lekker dat ze waren… 
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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 scheur-kalen-
der. Iedere maand melden we hier een paar van die bladzijden uit de kalender. 
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Even nagenieten, een terugblik op de vogels in de 

tuin... 
Sneeuw, opeens lag er 
aardig wat sneeuw. 
De tuin zag er meteen 
sprookjesachtig uit, 
mede door het vele 
vlieg- en landingsver-
keer van de vogels. 
Heel veel verschillende 
soorten komen en 
gaan, eten, kwetteren, 
verjagen elkaar of zit-
ten broederlijk naast 
elkaar. 
 
Restaurant Bleeker 
was open vanaf het 
eerste moment, toen 
de vroege gasten kwa-

men, tot het schemerde en ze weer huiswaarts keerden om de nacht door te brengen. 
Hoewel, huiswaarts, velen verblijven rond of op ons erf en de buitenkeuken, een open, over-
kapt deel van de schuur mogen wij gebruiken, maar inmiddels is het ons al langer helder dat 
er diverse gevleugelde vrienden bivakkeren. 
Gevleugelde vrienden maar ook vriendjes op vier pootjes als we hen de kans geven, dus we 
laten niets liggen wat eetbaar is. 
Hoewel die viervoetige vriendjes etiketten van potjes of flessen ook niet onberoerd laten en 
de paar weckpotten met o.a. zelfgemaakte zuurkool waren aangevreten. Nee niet het glas en 
bij de zuurkool konden zij niet komen maar de ringen hadden zij wel gevonden. Eentje was 
aan één kant compleet afgeknaagd. Ja we hebben het hier over muizen.  
O zo schattig om te zien maar het zijn bandieten. 
We vinden ze leuk maar wel buiten en we geven ze zo min mogelijk gelegenheid aan onze 
spullen te komen. 
 
Dieren horen nu eenmaal in je tuin, wormen in de compostbak, egels, muizen, vogels, insec-
ten, alles heeft zo zijn of haar eigen onderkomen. Van de vogels genieten we enorm.  
De vele taarten van ossewit met voer, de kopjes met dit mengsel gevuld, alles had een enorme 
aftrek. Daarom even een terugblik. 
 
Het roodborstje, overigens zijn er tijdens koude dagen meerderen bij elkaar, we telden er drie, 
durfde het om de voerderbol in te gaan en te smikkelen van het vet met voer. 
Nu de sneeuw weer weg is zien we de enorme puinhopen.  
Want ze maken er wel een bende van.  
Zonnepitten in silo's zijn dit jaar weerom succesvol en we vinden werkelijk overal vliesjes en 
hele zaden.  
Niet een beetje, maar hele lagen.  
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Als het voederen weer voorbij is dan is het ook altijd weer verbazingwekkend hoe snel alles 
weg is, dus we genieten nog maar even. 
 
Een groet van de vogels uit Gaasterland. 
 

 

  

 
 
Nee, dit roodborstje zit niet gevan-
gen! Het verlaat gewoon een vetbol-
houder. 

 
 
We telden heel veel lijsters in de tuin, 
soms we tien tegelijk. 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
25 

Egels in je tuin 
Josanne Marcin kwam in Annekes mail. Zij schreef onder andere dat zij een egelopvang 
heeft. Egels zijn heel nuttige diertjes in je tuin, maar door het steeds meer plaatsen van 
schuttingen, muren en andere obstakels verdwijnt de egel uit de bewoonde omgeving.  
Zijn leefomgeving wordt echter steeds kleiner en als we hem niet helpen zal hij steeds ver-
der verdwijnen.  
Meer weten over de egel? https://nl.wikipedia.org/wiki/Egel. 
Josanne heeft ons allerlei tips gezonden waarmee wij de egel kunnen helpen te overleven, 
ook in een bebouwde omgeving. 
 

Egelhuis 
Om de egel een veilige plek te kunnen 
bieden in een nieuwe omgeving moet 
er een egelhuis zijn. Dit kan van alles 
zijn, een zelfgebouwd huis of een ge-
kocht kant en klaar huisje. 
  
Een rommelig plekje in een hoek van de 
tuin vol plantenafval waar de egel zelf 
mee aan de slag kan is ook een moge-
lijkheid. 
Er zijn verschillende bouwtekeningen 
van egelhuizen: http://www.egelbe-

scherming.nl/wp-content/uploads/2019/03/Bouwtekening-egelhuis-1.5.pdf. Deze bouwte-
kening is van een mooi huis, ruim genoeg en er is rekening met ventilatie gehouden. Ook 
voor de onhandige klussers onder ons is het makkelijk om zelf iets te bouwen van bijv. bak-
stenen, dakpannen, een houten kist en plantenafval.  
Zorg in ieder geval voor een ruim huis waarin er geen condensvorming ontstaat.  
Gebruik onbewerkt hout zonder giftige stoffen. 
De plaats van het huis kan het beste op een rustige plek, onder/tussen de struiken in de 
schaduw staan. In het egelhuis wat hooi en bladeren en het liefst ook bovenop wat takken, 
aarde en plantenafval. 

 
 
 

Voeder-
tips 

http://www.egelbescherming.nl/wp-content/uploads/2019/03/Bouwtekening-egelhuis-1.5.pdf
http://www.egelbescherming.nl/wp-content/uploads/2019/03/Bouwtekening-egelhuis-1.5.pdf
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Een lage schaal met vers water is heel belangrijk.  
Als er een vijver in uw tuin is zorg dan dat er glooiende oe-
vers zijn (met bijvoorbeeld waterplanten, stenen, boom-
stronken) zodat egels en andere dieren ook weer uit het 
water kunnen klimmen.  
Een trappetje helpt niet; egels kunnen goed zwemmen 
maar door de paniek kunnen ze vaak een trappetje niet vin-
den. Beter is zoveel mogelijk glooiende oevers langs de vij-
ver te creëren.  
Egels eten graag kattenbrokjes, katten blikvoer (vissmaak 
is ook prima) of hondenvoer.  
 
Egels mogen geen melk of brood en geen gedroogde meel-
wormen.                    
Ze zijn dol op gedroogde meelwormen, pinda’s en zonne-
bloempitten maar dit kan botontkalking tot gevolg hebben. 
Pinda’s en rozijnen blijven daarbij ook vaak vastzitten in het gebit.  
Als u de egels wilt verwennen kunt u het beste goede kwaliteit kittenbrokjes geven.  
Voor meer gedetailleerde info, zie link: http://www.valewildlife.org.uk/wp-con-
tent/uploads/2018/04/Feeding-wild-hedgehogs.pdf 
 
Waarom egels geen meelwormen mogen eten: 
https://www.facebook.com/notes/oxton-wild-hedgehog-rehab/please-dont-feed-me-me-
alworms-heres-why/702970273212424/  
 
Om ervoor te zorgen dat de buurtkatten geen hapje mee eten kan je een voederstation ma-
ken, zie afbeelding: 
 

 

 
 
Plastic bak, ongeveer 30x 50 cm met kleine ingang van 15 bij 15cm, scherpe randjes met 
tape beplakken. Ingang 1 baksteen en 1 baksteen boven op het voederstation zetten. Op de 

bodem is een krantje handig; egels zijn rommelige eters       
 

http://www.valewildlife.org.uk/wp-content/uploads/2018/04/Feeding-wild-hedgehogs.pdf
http://www.valewildlife.org.uk/wp-content/uploads/2018/04/Feeding-wild-hedgehogs.pdf
https://www.facebook.com/notes/oxton-wild-hedgehog-rehab/please-dont-feed-me-mealworms-heres-why/702970273212424/
https://www.facebook.com/notes/oxton-wild-hedgehog-rehab/please-dont-feed-me-mealworms-heres-why/702970273212424/


 
27 

Egel sporen 
Soms is het lastig om te weten of er egels in de 
omgeving voorkomen, aan de hand van uitwerpse-
len kun je een idee krijgen of de egel in de tuin 
rondscharrelt. 
 
Ook voerresten kunnen een bewijs zijn dat de egel 
langs is geweest.                                                            
 
Foto linksonder: kattenbrokjes verkruimeld door 
egels 
Foto rechtsonder: pootafdrukken van de egel 

 

 

 

 

Doorgang naar andere tuinen 
Het is belangrijk dat de egel andere tuinen kan bereiken zodat hij voldoende voedsel kan vin-
den en in de zomer op zoek kan gaan naar een partner.  
Doorgangen van 13 bij 13 cm, laag bij de grond zijn prima. 
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Tuintips: vijver 
 
Tuineigenaren realiseren zich 
vaak niet dat dieren niet tegen 
een steile rand op kunnen 
klimmen.                                                                                
Een vogel moet uit een vijver 
kunnen drinken en een egeltje 
ook, zonder dat zij verdrinken. 
 
Rotsblokken, stukken hout of 
waterplanten kunnen het ver-
schil maken tussen leven en 
dood.  
 
 
 

Een trappetje is beter dan niets maar egels kunnen dikwijls door de 
paniek een trappetje niet vinden en verdrinken vaak alsnog.  
 
In de vijver kun je een ondiep gedeelte maken en hier een paar wa-
terplanten neerzetten.  
Via deze planten kunnen de dieren er dan uit klimmen. 
Equisetum Japonicum of Japanse holpijp is bijvoorbeeld een vijver-
plant die ervoor zorgt dat onder andere egels makkelijker uit de vij-
ver kunnen komen. 
 
Het plaatsen van een stapel stenen langs de oevers kan bijvoorbeeld ook de egel en andere 
dieren meer kans geven om uit de vijver te komen. 
 
Een boomstronk in het wa-
ter werkt ook.  
Bang voor verstoring van 
een afgewogen evenwicht 
van een modern ontwerp? 
Het is niet altijd óf een 
minimalistische tuin, die 
esthetisch verantwoord is en waar geen dier in voor mag komen óf een natuurlijke tuin die 

rommelig is en waar dieren zich thuis voelen.  
Ook in een tuin met een strakke vijver kan een oplossing 
gezocht worden die mooi is om te zien en voorkomt dat 
dieren verdrinken.  
 
Als stenen, boomstronken en beplanting niet in de 
smaak vallen, plaats dan een kunstwerk of fraai object 
dicht bij de kant en bedenk hoe dieren dit kunnen 
gebruiken om eruit te klimmen. 
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Egelopvang de Vallei 
Egelopvang de Vallei zoekt voor gerevalideerde egels mooie uitzettuinen.                                           

Is uw tuin geschikt en lijkt het u 
leuk om egels te begeleiden naar 
hun vrijheid, stuur een mail met 
uw adresgegevens naar egelop-
vangdevallei@gmail.com  
(Voor meer informatie en/of vragen kunt u altijd 
mailen) 
 

Wat is een egelvriendelijke tuin? 
Een mooie rustige omgeving uit de buurt van 
drukke wegen en intensieve bewoning                        
Er moeten egels in het gebied voorkomen zodat 

het zeker is dat het een goede omgeving is. 
               
Een egel geeft de voorkeur aan een tuin met veel groen. Er moeten voldoende struiken aan-
wezig zijn waar de egel onder kan schuilen, eten kan zoeken, kan slapen of eventueel zijn 
nest kan maken.             
We denken graag met u mee over een geschikt tijdelijk slaaphuis om de eerste periode te 
overbruggen. 
 
Berg tuingereedschap op zodat de egel zich niet kan bezeren. 
 
Is er een vijver aanwezig in uw tuin? Egels kunnen zwemmen, maar op de kant komen kun-
nen zij alleen via een schuine oever bij natuurlijke vijvers.  
Een prefab vijver met steile wanden is ongeschikt, een egeltrapje helpt hierbij niet, dit kan 
de egel door de paniek niet vinden, en het dier zal uiteindelijk verdrinken.                                                 
 
Gebruik nooit slakkengif (ook geen eco-slakkenkorrels) en onkruidverdelgers in uw tuin. 
Honden in de tuin kunnen een gevaar opleveren voor egels. 
Zorg dat een fruitnet ver boven de grond hangt zodat de egel er niet in vast kan komen te 
zitten. 
Laat bladeren liggen. De egel gebruikt dit voor zijn nest of zoekt hiertussen naar zijn voeding. 
Voorzichtig met composthopen omspitten, hier kan ook een egel wonen. 
U kunt de egel helpen door een ondiepe schaal met schoon water neer te zetten. 
Help de egels door ze bij te voeren. Ze zijn dol op kattenbrokjes.   
Zorg er dan wel voor dat het voer is afgeschermd tegen katten en vogels.  
Geef ze geen melk of brood, daar krijgen ze diarree van en gaan ze vrijwel altijd dood. 
 
De egel moet toegang hebben tot verschillende andere tuinen om genoeg voedsel te kunnen 
zoeken. 
Geen dassenkolonies in de buurt. 
 
Josanne Marcin 
egelopvangdevallei@gmail.com  

 

mailto:egelopvangdevallei@gmail.com
mailto:egelopvangdevallei@gmail.com
mailto:egelopvangdevallei@gmail.com
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Broodje ei met speenkruidblad, veldkers en zeven-
blad... 
Een Gaasterlands speltbroodje met een biologisch Gaasterlands eitje, aangevuld met een 
paar speenkruidblaadjes, veldkers en piepjong zevenblad uit eigen tuin. Het speenkruid en 
het zevenblad oogstte ik in de beurt van een bloeiend sneeuwklokje. Wellicht een detail 
maar toch vallen zij op in deze tijd van het jaar. De eerste blaadjes zevenblad, hoe klein ze 
ook zijn heeft toch ook altijd iets heel bijzonders. Wie het kleine niet eert… Dat gevoel.  
Gezond groenvoer uit eigen tuin binnen op je bord en dat geeft een enorme voorjaarskick. 
Zo leuk begon onze dag de 23ste februari. Een ontbijtje met een eitje. 
Brood eten we zelden maar een broodje met een gekookt eitje blijft voor mij een traktatie.  

 

   
   

   
 

 
 

Genieten  
 

Genieten kunnen we van al het schoon 
Zo natuur is als wij zijn heel en goed gewoon 
Behoed, bewaard en doorgegeven, ongeschonden 
Er zoveel waar en waarde is dit zien ontluiken 
Door elk soort doen met land; heel fijn gebruiken             
 

Wilbrord Braakman 
 
Wilbrord is biologisch tuinder, ecoloog en schrijver 
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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 
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. Geef in je mail even aan welk boek je 
wilt bestellen. 
 
Bestellen kan via: 
anneke@project7-blad.nl  
 
Ook de eerdere boeken kunnen uiteraard nog steeds besteld worden! 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Verse kiemen 
 
Verse kiemen kun je in bakjes kopen in vele supermarkten en biologische winkels. 
Tuinkers is heel bekend, preischeuten, maar van mosterd en vele andere soorten zaden kun 
je heerlijke kiemen krijgen. 
Zelf kweken is heel leuk, o zo gemakkelijk en uiteraard kun je het niet verser krijgen! 
Kiemen in bakjes gekocht in de winkel is altijd al even ‘onderdoor’, ze kunnen nooit net ge-
oogst direct op je bord liggen. 
Dat kun nu juist wel wanneer je zelf aan de slag gaat en het resultaat is er al na een paar da-
gen. 
Er zijn verschillende manieren om zelf kiemen te kweken. Je kunt speciale glazen potjes ko-
pen zoals op de foto's te zien is. Glazen potjes die aan één kant een plat vlakje hebben waar-
mee ze op het schaaltje rusten en een standaard waar de hals van het potje op ligt. 
Het deksel heeft een roostertje zodat er lucht bij de kiemen kan komen. Door dat roostertje 
laat je een paar keer per dag even water stromen, even het potje vullen, schudden en weer 
afgieten. 
 

   
   

   
 
De zaden, en al heel snel daarna de kiemen, blijven fris en er blijft voldoende vocht achter.  
De kiemen in de potjes op de standaard kregen zo'n driemaal per dag een spoelbeurtje. 
Na zes dagen konden beide potjes geoogst worden. 
De tuinkerszaden liggen op het grotere ronde schaaltje waar een groot rooster op ligt. 
Het water raakt net het rooster. De zaden van tuinkers ontkiemen razendsnel en je staat er 
versteld van hoe rap er al eerst hele kleine worteltjes ontstaan maar al snel van zichtbare 
lengte. 
Het water moet ook dagelijks ververst worden, ook deze tuinkers kreeg twee- tot driemaal 
per dag vers water, het water in dat schaaltje blijft erin, in tegenstelling tot bij de kiemen in 
de potjes met deksels. 
Het zijn twee verschillende manieren, beiden zijn leuk om te ervaren. 
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Je kunt ook een weckpot nemen en een stukje grof geweven katoen over de bovenkant 
doen, vastzetten met een elastiek of touwtje en het spoelen gaat dan op dezelfde wijze als 
bij de potjes met deksels die op de standaard rusten. 
De pot kun je dan een beetje scheef zetten door hem ergens op te laten rusten. 
Wanneer je kiest voor potjes of schaaltjes die je speciaal koopt dat zit er altijd een beschrij-
ving bij. 
Er zijn ook vele soorten zaden te verkrijgen, gemengde samenstellingen, enkele soorten, van 
mild tot pittig. 
 

   
   

  

 

 
De tuinkers groeide bij ons in vier dagen tijd en verdween op een wrap. 
Een wrap met een vulling van twee uitjes, een prei, een puntpaprika en courget aangevuld 
met zelfgemaakte pastasaus, zelf gedroogde champignonpoeder en pompoenpoeder.  
Als zout ging er Keltisch zeezout in en Za'atar, een Libanees kruidenmengsel van Jonnie Boer. 
De zelfgemaakte producten kwamen al eens voorbij in nieuwsbrief 'Het Wilde Genieten'. 
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De knoflooksaus bestond uit Griekse yoghurt, twee kleine eetlepels mayonaise, scheut olijf-
olie, scheut kruidenazijn ook zelfgemaakt en eerder gedeeld in de nieuwsbrief, een mengsel 
van kruiden met knoflook en een partje citroen wat op zout had gestaan en ook dat recept is 
eerder voorbijgekomen. Zo leuk is het als je diverse producten zelf maakt, heerlijk om op te-
rug te vallen. De tuinkers gaf een extra tintje aan de maaltijd. 
De kiemen uit de potjes met deksels, een pikante mix en mosterdkers versierden broodjes 
van Gaasterlands spelt met een vegaburger aangevuld met Friese nagelkaas (foto’s boven). 
Een puur rondje Friesland wat betreft brood, kaas en de kiemen. De kiemen groeiden ten-

slotte in Gaasterland      . Gaasterlandse kiemen. 
En nu staat er rucola te kiemen op het schaaltje waar de tuinkers net van geoogst is. 
 
Dit is ook heel leuk om met kinderen te ondernemen. Snel resultaat en zelfgekweekte ge-
zonde kiemen op je bord. 
Dat smaakt echt veel lekkerder en ik kan het weten. 
Vroeger, heel lang geleden had ik een tuintje van een meter bij een meter bij mijn opa en 
oma. De radijsjes keek ik de grond uit, ik weet het nog. Maar die twee struiken boerenkool, 
bijzonder waren die. Ze waren echt veel lekkerder dan alle eerder gegeten boerenkool.  

Ik weet het nog!       
 
Anneke 
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