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Het spreekt voor zich dat alle GEKOCHTE ingrediënten die gebruikt worden in de recepten
in deze nieuwsbrief, van biologische of biologisch-dynamische afkomst zijn.
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Feestje… Voorjaar 😊
Heerlijk, het voorjaar spat weer uit de grond, van de bomen en struiken. Je ruikt het en je hoort het aan de vogels, de hommels en je ervaart heel veel andere signalen.
Voorjaar 2021… een bijzonder voorjaar.
We leven in bijzondere, noem het bizarre tijden maar
hoe de mensen ook handelen, zich gedragen, elkaar
manipuleren, de natuur gaat echt onverstoorbaar haar
eigen gang.
Keken meer mensen daar maar eens naar. Genoten
meer mensen daar maar eens van want bij velen die
zich bezighouden met ‘wel of geen lockdown, de avondklok of andere narigheid’ vraag ik mij weleens af of zij
ook ongestoord kunnen genieten van viooltjes, van
hommels die krokussen leegzuigen, van het jonge zevenblad, het speenkruid, de veldkers, van ontelbaar
veel zegeningen die gratis en voor niets voor onze voeten groeien.
Wij genieten ook weer van de wichter die alweer bloeit.
Wat een wichter is kun je elders in deze nieuwsbrief lezen.
Het voorjaar schenkt ons veel en in korte tijd zie je ook
heel veel groeien, ontluiken en ‘er zomaar opeens weer
zijn’.
Opeens zie je knoppen in bepaalde gewassen en het lijkt wel dat wanneer jij je even omdraait
de bloemen er al in zitten. Bij wijze van
spreken natuurlijk, maar soms zit daar zo
weinig tijd tussen dat het net lijkt of je
erop hebt staan wachten.
Voorjaar, tijd om erop uit te trekken, om
te genieten van mooie wandelingen, dus ik
zou zeggen maak er tijd voor vrij. Dat kan
niemand je afnemen, genieten van de natuur.
Wij vieren nog een feestje…
Ja heus, want deel vier in de serie boeken
‘Het ‘wilde’ genieten’ is nu in aantocht.
Het deel gericht op de winter.
Ja ik begrijp je gedachte, het is voorjaar, en dan komen jullie met een boek gericht op de winter.
Maar… missie volbracht! Alle vier delen, elk seizoen is dan tastbaar.
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Vier boeken, voorjaar, zomer, najaar en winter. Wat een fantastisch gevoel, gelukt, het was een berenklus dat kan ik jullie
verzekeren.
Frank heeft er heel veel werk aan gehad om alles netjes op te
maken en panklaar aan te leveren bij de uitgever.
Maar we zijn dan nu ook wel heel blij. We durven rustig te
zeggen dat wie alle vier delen heeft een jaar-rond cursus in
handen heeft ten aanzien van de ‘wilde’ groenten, kruiden en
eetbare bloemen.
Heel belangrijk om deze kennis te delen.
Niemand hoeft honger te lijden, niemand hoeft zich druk te
maken om gezonde groenten, je moet het alleen ‘even’ weten.
Dat weten, dat is tegenwoordig wel een punt. Wat mij al jaren
verbaast is, dat te veel mensen geloven in producten met gif
erin, zich daarmee verzadigen maar zich afvragen of paardenbloemen nu wel echt gezond voor hen zijn.
Nou, laat ik al die mensen dan even vertellen dat paardenbloemen de lever ondersteunen, reinigend werken, dus helpen om al het opgehoopte gif over
vele jaren af te voeren.
Brandnetels, we kunnen overleven op brandnetels en water. Is dat een leuk vooruitzicht?
O nee, mee eens, maar wel handig om te weten. Toch?
Kleefkruid, heel gezond, reinigend ten aanzien van ons bloed en
lymfestelsel.
Laat voeding je medicijnen zijn. Op voorhand jezelf goed voeden
is beter dan achteraf oplossingen bedenken voor opgedane
klachten, kwalen en ziekten.
Voorkomen we dan alles?
Nee, want wie stress heeft zal altijd minpunten ervaren, maar
wanneer hij of zij zichzelf goed voedt en de oorzaak van de stress
heeft weten te achterhalen zal er wel weer sneller bovenop zijn.
We wensen heel veel mensen te inspireren met de serie van vier
boeken.
En we zijn heel dankbaar dat we de gelegenheid kregen deze serie tot stand te brengen.
We hebben al een volgend idee… Creatief tuinieren…
Ja we zijn er nog niet!
Kaarten…
Stuur eens een kaartje, maar iemand eens blij, bezorg iemand
eens een glimlach en via de kaarten die wij al in huis hebben en nog gaan uitgeven wensen we
heel veel te zaaien.
Zaaien, samen met jullie. Want door een kaartje te sturen naar iemand uit de series die je ook
in deze nieuwsbrief aantreft, overigens met een hele leuke aanbieding, help je meteen leuke
handreikingen delen naar anderen. Want hoe leuk is het als iemand een kaartje krijgt met de
tip dat beukenblaadjes als sla verwerkt kunnen worden? Of dat hondsdraf in een gebakken
eitje heerlijk smaakt?

4

Lees meer over de kaarten elders in deze nieuwsbrief.
Graag dank ik Tine voor de mooie rode emmertjes, de melkbussen die ik recent kreeg. Daardoor is de tulpen-set ontstaan. Twee ansichtkaarten, vijf van elk is ook samen tien
kaarten. Meer daarover lees je elders maar die rode emmertjes gingen al snel een eigen leven leiden toen ik er
bloesemtakken en tulpen in had gezet. Inmiddels staan de
bloesemtakken in een andere vaas buiten en mochten de
kronkelwilgen met forsythia naast de rode tulpen staan.
Het is een aanrader om een mooie bos tulpen in een daarvoor geschikte vaas buiten te laten staan. Je hebt er veel
langer plezier van en wanneer je ze op een strategische plek
zet dan zie je ze van binnen en wanneer je buiten bent. Een
omgekeerde bloempot met daarop een grote omgekeerde
schaal vormen bij ons een tafeltje voor dergelijke arrangementen.
Over eieren gesproken…
Deze nieuwsbrief heeft een hoog ei-gehalte, oftewel, er
staan aardig wat voorbeelden in van wat we met een gebakken ei hebben ‘uitgespookt’. De laatste tijd bedachten
we om veel gemakkelijke kleine gerechten te presenteren
om juist te laten zien hoe simpel het is, ook voor wie een
overdrukke werkdag heeft, om ‘wilde’ groenten, gedroogde groenten of andere leuke toevoegingen te verwerken. Bloemetje uit eigen tuin erbij mits eetbaar en uiteraard niet bewerkt met gif, maar de drive om hele gemakkelijke voorbeelden te delen was nogal groot.
Dat houden we ook nog wel even vol, hoewel complete
maaltijden ook altijd simpel te realiseren zijn, komt een
heel eenvoudig voorbeeld toch nog even sneller over, het
zal eerder landen dan wanneer er veel andere ingrediënten
worden gebruikt.
Mijn persoonlijke drive is dat alles wat wij uitvoeren iedereen moet kunnen uitvoeren, op zijn minst nieuwsgierig
moet maken en wellicht moet het dan nog even landen
maar er komt een moment dat er nog veel meer personen
tegen mij zeggen na het bekijken van het voorjaarsboek…
O leuk, de veldkers stond voor mijn voeten terwijl ik je boek
bekeek. Kijk, dat horen we nu graag en als die persoon dan
die veldkers gaat opeten in plaats van in de groenbak laat
afvoeren dan is mijn dag helemaal goed. Zo simpel, zo leuk
en zo snel kan ik al blij zijn.
Voorjaar, voor we met de volgende nieuwsbrief komen zijn
er alweer heel veel andere planten zichtbaar die we kunnen nuttigen. In de komende weken
verzamelen we weer van alles.
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Wat mij ook heel blij maakt, ook een feestje waard!
De bijdragen van Tanja, Katja, Martha, Barbera en Janny. Dit is wat we vanaf dag één bij deze
nieuwsbrief al voor ogen hadden. Samen zaaien!
Leuk om te vermelden is dat Tanja al langer op Facebook mijn aandacht trok. Ja, ik zag haar
met haar camera ‘voorbijkomen’. Een dame met een camera, ja dat valt mij wel op natuurlijk
want wie mij kent roept vaak dat mijn camera aan mijn hand vastgegroeid zit.
Maar Tanja heeft een passie. Dezelfde als ik heb. Eigenlijk komen we er steeds meer achter
dat we heel veel overeenkomsten hebben we zijn beiden ook heel blij geen televisie te hebben. Want die tijdverspilling kost ons geen tijd als we genieten van wat om ons heen groeit
om met de camera vast te leggen. Tanja woont in de Staat Washington in de Verenigde Staten
en laat ook heel graag zien wat eetbaar is. Tanja, dankjewel, top dat we contact kregen.
Katja gaf vorige maand heel spontaan een bijdrage en deze maand heeft ze een prachtige
bijdrage over buurt-tuinieren. Het aardige is dat we in deze nieuwsbrief pakketten verloten
en in één van die pakketten een boek zit over buurt-tuinieren.
Martha uit Drachten kwam net als Katja via mijn boeken op mijn pad. Bijen en alles wat daarbij
komt kijken is geweldig om te delen. Samen met Willem zal Martha in de komende maanden
een bijdrage leveren. Dank jullie wel wij zijn er blij mee. Barbera en Janny, twee dames die
elkaar ook kennen dankzij diverse raakvlakken binnen Project7-blad en beiden sturen wel vaker eens iets door waarbij wij dan denken dat het leuk is om te delen.
Barbera deelt twee heerlijke recepten en Janny had bedacht dat ik wel interesse zou hebben
in een verhaal over iemand die zaden heeft verzameld op de Afsluitdijk. Inderdaad, fantastisch
om te zien want wanneer deze dijk over een paar jaar helemaal op de schop is geweest dan
zijn er heel veel planten verdwenen. Via deze zaden is het de bedoeling dat er uiteindelijk in
redelijk korte tijd weer van alles terug zal keren.
Dank lieve dames, al deze bijdragen maken dat wij blij zijn want het is fantastisch om met
meerderen mooie onderwerpen en leuke recepten te delen.
Pakketten en 2 boeken in de verloting…
Vijf pakketten, dank ook aan Jenny Stam die een pakket beschikbaar heeft gesteld, plus twee
exemplaren van het nieuwe winterboek gaan we verloten.
Lever aan… Mail in maximaal 5 regels waarom jij blij bent met nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’ en geef één goede reden op waarom jij of iemand die jij kent een pakket of boek mag
ontvangen. Mail je reactie naar: admin@project7-blad.nl.
Dus niet naar mij. Ook laat ik iemand anders een keus uit de inzendingen maken. Ik waag mij
daar niet aan.
. Ditmaal een lang voorwoord maar dat krijg je als je in feestelijke stemming
bent en veel leuke dingen te delen hebt.
Frank Bleeker, dank voor het opmaken van de vier boeken en alle nieuwsbrieven ‘Het Wilde
Genieten’. Samen zaaien we nog wel even verder…
Veel leesplezier allemaal, deel deze nieuwsbrief met iedereen die je kent zodat het nog sneller
heel gewoon gaat worden om een heerlijk gebakken eitje met ‘wilde’ groenten klaar te maken.

Hartelijke groet,
Anneke
Gaasterland, 28 maart 2021
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Voorjaar in de bol
Voorjaar, een heerlijke tijd, alles komt weer tot leven, je ziet de knoppen aan de struiken en
bomen zwellen, de bolbloemen komen rijkelijk tot zijn recht en het jonge groen van 'wilde'
groenten lonkt.
De hoogste tijd voor een voorjaarssalade.

Daslook

Fluitenkruid

Zevenblad

Speenkruidblad

Bloemblaadjes van de tulp

De diverse ingrediënten
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Als basis namen we komkommer, tomaat en koriander.
Crème fraîche, beetje olie en azijn als dressing aangevuld met fijngesneden citroen, ingelegd
in Keltisch zeezout.
Veelvuldig verwerken we een stukje citroen die we zelf eerder op Keltisch zeezout met water
hebben gezet.
Als 'wilde' groenten zat er in de salade: daslookblad, fluitenkruidblad, speenkruidblad en zevenblad.
Tulpenbloemblaadjes uit eigen tuin in reepjes gesneden en in zijn geheel verwerkt. Alleen de
bloemblaadjes, geen stampers en meeldraden.
En... wellicht ten overvloede maar uitsluitend biologische tulpen mogen voor consumptie gebruikt worden.

De opgemaakte salade

Met gebakken aardappeltjes… een lekkere maaltijd

Deze salade smaakte heerlijk in combinatie met gebakken aardappeltjes.
Voorjaar in de bol en op je bord.
Anneke
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Hoe realiseer je een biologische pluktuin in een best
strak en kak stadsdeel?
Toen ik begon met het initiatief voor een pluktuin (klein fruit en kruiden)
voor Buitenveldert, had ik géén idee waar ik aan begon.
Gaandeweg begon ik beter te beseffen wat van belang is om iets voor mekaar te krijgen en hoe de hazen lopen.

Door: Katja Sienknecht

Het allerbelangrijkste wat je nodig hebt, is geduld en volharding. Dat is een
raar mengsel van koppigheid en meegaandheid. Dat tweede heeft me enige
moeite gekost…
Wat ook belangrijk is, is dat je goed naar de omgeving kijkt waarin je project
moet komen, zowel qua (openbare) ruimte alsook de mindset van de bewoners.
Vertrouw niet te veel op de gemeente, want de ambtenaren zeggen één ding
maar lokale politici draaien mee en kunnen druk uitoefenen op ambtenaren.

Zo hadden wij in eerste instantie een plekje voor ogen
wat de afdeling beheer wel zag zitten en dachten we dat
het kat-in-het-bakkie was. Tot we het idee gingen communiceren naar de bewoners en op een paar notoire
dwarsliggers stuiten… met goede relaties naar AD, Telegraaf en de plaatselijke wethouder.
Dan kun je het dus schudden.
In tweede instantie hebben we zelf een plekje gevonden
waar we de mazzel hadden dat het hele maaiveld gerenoveerd werd. Dus er ging al bijna alles over de kop, wat
de acceptatie bij de bewoners groter maakte.
Ze waren behoorlijk boos op de gemeente en wat wij
gingen doen kon het alleen maar beter maken.
Wat ook helpt is het visualiseren en het vragen om input. Dat hebben we gedaan door een artists impression
te laten maken, referentiebeelden te pakken van internet en dat in de vorm van een folder/poster verspreid,
met verzoek om reactie ja/nee, onderbouwing en eventuele aanmeldingen voor vrijwilligers.
Daarmee kun je dan weer naar de wethouder/ambte- Een artists impression
naren.
Wat ook heel belangrijk is, is dat je met het ontwerp en de inrichting rekening houdt met de
inrichting van de openbare ruimte.
Wij zitten hier in een Van Eesteren tuinstad, dan ga je niet met een ontwerp in Engelse landschapsstijl komen (hoewel dat mijn voorkeur zou hebben). Wat ook handig is, is als je een
ontwerp hebt dat modulair is opgebouwd.
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Ik wilde in ieder geval een haag voor de
vogels om te schuilen, ik wilde ruimte
voor kruiden en ik wilde 4 stukken met
klein fruit, waarvan eentje met aardbeien
in rijen en rabarber op de hoeken.
Bij de materialisatie heb ik van begin af
aan rekening ermee gehouden dat het in
zo’n wijk als deze er ook netjes uit moet
zien en voor de vrijwilligers niet te arbeidsintensief moet zijn. Ook is er rekening gehouden met de toegankelijkheid:
de doelgroep bestaat voor een groot deel
uit mensen met kleine kinderen en ouderen. Dus de paden moeten goed begaanbaar zijn en breed genoeg en de poorten
moesten goed sluiten. Ook wilde ik alle planten biologisch.
De grond op onze plantvakken is een laag biologische tuingrond met
resten van de champignonkweek en afgedekt met een laag Franse
dennenschors.
Dat is een afvalproduct uit de bosbouw en heeft het voordeel, dat
het a) een lage pH heeft (dus lichtzuur), b) terpenen bevat, c) bijna
niet vergaat, d) licht weghoudt en e) het vocht vasthoudt. Deze
combinatie zorgt ervoor dat dit het kiemen van kruidenzaden en
gras tegengaat en onze grond beschermt tegen uitdroging en erosie, mooi oogt en goed begaanbaar is.
De paden zijn van schelpenklei (of kleischelpen, beide schrijfwijzen
komen voor). Dit is een product dat vrijkomt bij het baggeren van
de vaargeulen in de Waddenzee. Het is van nature zout en bij betreding fuseert de kalk uit de schelpen met de klei waardoor een stevig
dicht, toch waterdoorlatend oppervlak ontstaat. Ook dit is van nature kiem werend.
Onze kruiden staan op een heuvel van de grond die is uitgegraven
om de paden aan te leggen, in de vorm van een soort bloem met 4
bloembladen. De zijkanten zijn vastgelegd met palen en takken (ik
ben het nu door vlechtwerk aan het vervangen, toen we aanlegden
hadden we daar de tijd niet voor aangezien de grond pas in april
werd opgeleverd en we moesten gaan planten en aanleggen ineen).
In het midden van de heuvel staan vlinderstuiken, dat is fijn omdat
die in de zomer ook schaduw geven!
Alle planten zijn biologisch of biologisch-dynamisch, behalve onze
haag maar daar komt weinig bij kijken bij het kweken.
Ik heb voor een ecologische haag gekozen met Haagbeuk, Spaanse
aak, Liguster, Gelderse roos, Meidoorn, Krentenboompje en Sleedoorn.

10

Het ontwerp is klassiek Frans, dat sluit
mooi aan bij de lijnen van de tuinstad.
De tuin vraagt in het groeiseizoen ongeveer 8 manuur aandacht per week (behalve bij extreme droogte, dan moeten we
de aardbeien en kruiden helpen) en dat
terwijl die 19x19 meter is en puur biologisch, wij geen mest gebruiken maar alleen
ons eigen compost en van hand wieden.
Onze grond is fantastisch gezond; als ik aan
het wieden ben of frambozenstekken uittrek barst het van de springstaarten en regenwormen.
We hebben twee drinkschalen staan, voornamelijk voor de kleine zoogdieren, maar
ook de vogels maken er grif gebruik van
De omwonenden en alle passanten zijn
buitengewoon te spreken over de tuin en
onderhoud.
Kom eens een kijkje nemen op onze Facebookpagina: Buurttuin Egelenburg:
https://www.facebook.com/groups/1728857670708011/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=499263560125413
https://buurtgroen020.nl/project/5223/buurttuin-egelenburg
Katja Sienknecht
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Gedroogde snijbiet in een eitje

Snijbiet, een heerlijk groente en helemaal als je deze zelf kunt oogsten.
Omdat wij een droogoven hebben droogden we enkele maanden geleden ook snijbiet. Dat
deelden we in die tijd ook in de nieuwsbrief. Wellicht zul jij je toen hebben afgevraagd wat je
in een later stadium met dergelijke bladeren kunt doen. Van alles!

Eieren en snijbiet geklutst en in de pan

Het resultaat met wat gesmolten kaas erover

Wij verpulverden een hoeveelheid gedroogde bladeren en mixten dat door geklutste eieren
samen met een beetje kerrie.
Toen het eimengsel begon te garen een paar plakken kaas erover en al snel was ons ontbijt
klaar. Zeg het met bloemen, dus zo aan het begin van de dag even een paar viooltjes uit de
tuin gekaapt passend bij het gezellige voorjaarsbord.
Anneke
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Recept voor: Groenteboter
Het is voorjaar.
Overal waar je kijkt ‘spuiten’ de jonge ‘wilde’
groenten weer de bodem
uit.
Hier een eenvoudig recept
met drie jonge krachtpatsers die ons heel veel vitamientjes schenken.

Daslook

Speenkruid

Zevenblad

Alles in de plukmand

Ingrediënten:

•
•
•
•
•

een hand daslook
een handje speenkruidblad
een handzevenblad
roomboter op kamertemperatuur
eventueel wat Keltisch zeezout
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Groenten op water tot het moment van verwerken

Werkwijze:
Zorg ervoor, dat je een pakje biologische roomboter op kamertemperatuur voorhanden
hebt. De boter moet smeerzacht zijn.
Was de ‘wilde’ groenten goed en dep ze droog in een ‘oude’ theedoek.
Snijd de groenten heel fijn. Doe ze dan bij de boter.
Doe er eventueel een schepje Keltisch zeezout bij voor de smaak. Niet te veel natuurlijk; de
smaak van de groenten moet goed tot zijn recht komen.
Meng alles goed dooreen, zodat een mooie gladde massa ontstaat.
Het maken van deze boter is een koud kunstje, met een heerlijk resultaat.

Groente fijnsnijden

Toevoegen aan de boter

Toepassingen:
Waar gebruik je de kruidenboter voor?
Je kunt deze boter uiteraard gebruiken om op je brood te smeren.
Heerlijk onder een plakje kaas.
Maar je kunt er ook je vlees in braden, of een vegetarisch gerechtje.
De smaak van de daslook is heel speciaal.
Zet je gas, of andere warmtebron, niet te hoog. Het zou jammer zijn als de groente in de boter verbrandt.
Wij aten onlangs een ontbijtje, bestaande uit een Virginia steak (bio – vegan) gebakken in
deze boter, en de boterhammen ermee besmeerd. Zie foto’s hieronder.
Daaronder vind je een voorbeeld van eieren, gebakken in de groenten-/kruidenboter.
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Boterham besmeerd met kruidenboter

Smakelijk opgemaakt

Ook lekker is een gebakken ei met groenten-/kruidenboter:

Boter langzaam laten smelten

Eieren erbij – langzaam laten garen

De eieren zijn klaar

Een heerlijk ontbijt
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Siedden sammelje op de Ofslútdyk
Onlangs kregen we van Janny, een van onze lezeressen, een leuk item toegezonden over het
verzamelen van zaden op de Afsluitdijk. Zowel de Leeuwarder Courant als Omrop Fryslân besteedden er aandacht aan. Met dank aan Janny Bijlsma!

Ben Bruinsma uit St.-Annaparochie is weg van oude gewassen
zoals de gele hoornpapaver, de
zeelathyrus, de blauwe walstro en
de lobbe melde. Deze plantjes zijn
zeldzaam en met name te vinden
op de Afsluitdijk. Maar het is de
vraag hoe het met de plantjes
komt, nu de Afsluitdijk wordt verbouwd. Daarom gaat Bruinsma iedere twee weken naar de Afsluitdijk om de zaadjes te verzamelen.
Als de verbouwing over een paar
jaar is afgerond, kan hij de zaadjes terug planten om op die manier de natuur te behouden.
Bruinsma verzamelt de zaden in opdracht van Rijkswaterstaat en Levvel, het consortium dat
verantwoordelijk is voor de versterking van de Afsluitdijk.
:35
De komende vier jaar ondergaat de Afsluitdijk een flinke verbouwing. De dijk wordt versterkt
en verhoogd om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het zeewater. In 32 reportages, evenveel als het aantal kilometers van de Afsluitdijk, vertellen Omrop Fryslân en
NH Media het verhaal van dit iconische bouwwerk door de ogen van de mensen die elke dag
met de dijk te maken hebben. Alle verhalen en het andere nieuws over de Afsluitdijk is te vinden op onze themapagina.
Een link naar Het Levend Archief: Het Levend Archief richt zich op het verzamelen, opkweken
en opslaan van zaden van alle inheemse Nederlandse planten, te beginnen bij de ernstig bedreigde plantensoorten en populaties: https://hetlevendarchief.nl/initiatieven/
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Natuurlijk Martha: Wat is stuifmeel?
Even voorstellen:
Wij zijn Willem Roeffel en Martha de Boer en wonen in Drachten.
We hebben een bedrijf in honing en bijenproducten: www.natuurlijkmartha.nl.
Martha heeft de opleiding imker en koninginneteelt gedaan, is 8 jaar lang
imker geweest maar door heftige allergie en een bijna anafylactische shock
gestopt.
Willem is specialist bijenproducten.
Beide hebben we de basisopleiding apitherapie1 afgerond.
We gaan dit komende jaar informatieve stukjes schrijven over allerlei soorten honing en bijenproducten, te beginnen met stuifmeel.

Wat is stuifmeel?
Stuifmeel, oftewel pollen, bestaat uit mannelijke
sporen van de zaadplanten.
Het is afkomstig van de meeldraden van bloemen,
van katjes (zoals de wilgenboom) of van de mannelijke kegels van naaktzadigen zoals coniferen,
de spar en de den.
Iedereen kent wel het stuifmeel van de lelies die
de beruchte vlekken in je kleding geeft en die er
bijna niet meer uit willen.
Bijen verzamelen, als het goed vliegweer
voor hun is, stuifmeel. Ze vliegen van
bloem tot bloem en verzamelen stuifmeel
in het “korfje” aan beide kanten van de
achterpootjes.
Het stuifmeel wordt in de raten van de
bijenkast opgeslagen, nadat er nectar en
kliersappen aan toegevoegd zijn.
Het “vochtige” stuifmeel ondergaat
daarna een gisting, waardoor in zo’n twee
weken tijd het zogenaamde bijenbrood
ontstaat.
Door dit proces wordt de houdbaarheid
van de bijenpollen verhoogd, de vertering
van de pollen verbeterd en hiermee de voedingswaarde voor de bijen verhoogd. De op deze
wijze opgeslagen pollen zijn ook voor de mensen heel erg waardevol en ook nog eens licht
1

Apitherapie (van apis, Latijn voor 'bij') is een alternatieve geneeswijze waarbij men gebruikmaakt van producten die door bijen geproduceerd worden, zoals honing, bijenwas, mellitine (in bijengif), koninginnengelei,
propolis, bijenvolklucht, hele bijen, darrenbroed, bijenbrood en bijenpollen. Deze producten kunnen zowel toegepast worden ter voorkoming van klachten of ter genezing ervan. Bij inwendig gebruik spreekt men van voedingssupplementen, bij uitwendig gebruik van (cosmetische) verzorgingsproducten. Het is belangrijk apitherapie niet te verwarren met het genezen van zieke bijen. Binnen de apitherapie draait het om de behandeling van
mens en dier. (Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Apitherapie)
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verteerbaar. In wezen bevat bijenbrood dezelfde inhoudsstoffen als pollen. Alleen zijn door
de bereiding van de bijen bepaalde toevoegingen gedaan en zijn er bepaalde stoffen omgezet.
Bijenbrood raden we aan als stuifmeelkorrels niet goed worden verdragen.
Het bijenbrood wordt door jonge bijen gegeten om de vetlichaampjes en voedersapklieren
te ontwikkelen.
Om de stuifmeelklompjes te verkrijgen die de haalbijen verzamelen, kan de imker een zogenaamde stuifmeelval plaatsen.
De bijen worden gedwongen om
via de val de bijenkast binnen te
gaan.
De stuifmeelval heeft openingen
waar de bij net doorheen past. Bij
het passeren van zo’n nauwe
opening zal de bij zijn stuifmeelklompjes verliezen. Deze vallen
door het gaas waar wel het stuifmeel maar geen bij doorheen
kan.
Het op deze manier geoogste
stuifmeel moet dagelijks worden
verzameld om gisting en schimmel te voorkomen.
Het verzamelde stuifmeel wordt zo snel mogelijk gedroogd op een temperatuur die gelijk
staat aan de temperatuur in de bijenkast, namelijk circa 35 graden Celsius, tot het minder
dan 7 procent vocht bevat.
Dit komt de kwaliteit, smaak en zuiverheid ten goede en voorkomt bederf.
De imker kan niet dag in dag uit een val plaatsen, de bijen zouden anders te weinig voedsel
in de kast kunnen krijgen.
Maar… de bijen zijn ook slim; de volgende keren dat ze weer met stuifmeel naar binnen
moeten om de kast in te gaan, nemen ze hele kleine klompjes stuifmeel mee, op deze manier komt er toch voedsel binnen!
In Nederland kan men bijna geen grote hoeveelheden pollen oogsten omdat het bijenseizoen hier maar een half jaar duurt en er dan een voedseltekort komt voor de bijen in de
kast.
Wij betrekken ons stuifmeel uit Spanje waar het warm is en bijna het hele jaar doorgevlogen
kan worden, minder gauw aan bederf onderhevig is en het een zeer goede kwaliteit heeft.
Het Spaanse stuifmeel heeft dezelfde samenstelling als Nederlands stuifmeel.

Waarom zijn we qua informatie eerst begonnen met stuifmeel?
Heel veel mensen hebben in het voorjaar extreem veel last van hooikoorts.
Hooikoorts is een allergie voor stuifmeel van grassen, planten of bomen.
Men heeft veel last van niezen, een verstopte neus, jeukende of tranende ogen. Soms/vaak
last van benauwdheid en/of vermoeidheid enz.
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1 op de 8 mensen in Europa heeft een gras- of boompollenallergie. Sommige mensen hebben alleen last van de bloeiende bomen in het voorjaar, zoals de berk of de hazelaar. Soms
kan men het hele voorjaar en zomer last hebben van hooikoorts.
Ook Martha, de schrijfster, was vanaf haar 19e al zeer allergisch. Tijdens de tijd dat ik imker
was, heb ik erg veel honing gegeten wat mijn bijen produceerden, dus uit mijn woonomgeving.
Helaas hielp dit niet tegen mijn allergie, totdat ik 4 jaar geleden begonnen ben met het eten
van stuifmeel en ziedaar, binnen 3 weken waren mijn klachten weg!
Deskundigen hebben ontdekt dat met behulp van stuifmeelkorrels een immuniteit opgebouwd kan worden.
Door elke dag stuifmeelkorrels in te nemen, bouwt men langzaam weerstand op tegen het
stuifmeel dat door de wind wordt verspreid.
Stuifmeel wordt soms ingenomen door (top)sporters, zodat ze snel over meer energie beschikken en zich fitter voelen. Ook voor personen die geheel of gedeeltelijk vegetarisch eten,
is stuifmeel een ideale bron van vitamine B12.
Stuifmeel komt, net als honing, in oude geschriften voor.
In de Talmoed, de Bijbel, de Koran en in de geschriften uit het Oosten, het oude Griekenland,
Rome, de landen van het Midden-Oosten, evenals in die uit Rusland en de Slavische landen,
worden stuifmeel en honing geprezen als bron van eeuwige jeugd en gezondheid voor de
mensheid.

Verfrissend stuifmeel- of
bijenpollengezichtsmasker
•
1 theelepel stuifmeelkorrels
•
25 ml yoghurt
Meng de yoghurt en het stuifmeel in een klein schaaltje
en laat dit ca. 15 minuten staan totdat het stuifmeel
opgelost is in de yoghurt.
Gebruik: smeer het masker in een dikke laag op het gezicht en laat het ongeveer 10 minuten inwerken op een
gereinigd gezicht. Spoel het dan af met lauwwarm water.
Daarna een goede crème erop smeren.
Dit masker kun je 1 á 2 keer per week gebruiken als
voedend, ondersteunend en om gesprongen haarvaatjes te voorkomen.
Dit masker kan helpen bij couperose en rosacea, bovendien heeft het een voedend effect op de huid waardoor deze soepel en zacht wordt.
Waarschuwing: bijenpollen bevatten veel natuurlijke
kleurstoffen, dus laat het masker bij een bleke huid niet
te lang zitten en smeer het niet rond de wenkbrauwen
en lippen om verkleuring van de huid te voorkomen.

Gegevens bedrijf:
Natuurlijk Martha / www.natuurlijkmartha.nl / Info@natuurlijkmartha.nl
M.L. Kingsingel 3-9, 9203 JC DRACHTEN
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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 bloemenals 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 scheurkalender. Iedere maand melden we hier een paar van die bladzijden uit de kalender.
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Blauwe bessencake/taart
Ingrediënten:
• 60 gram roomboter
• 3 eieren
• 30 gram kokosbloesemsuiker
• 100 gram gemalen biologische rauwe
gemengde noten
• 100 gram biologische kwark
• 250 gram biologische blauwe bessen
Bereiden
Verwarm de oven voor op 170 °C.
Smelt de boter.
Klop de eieren met de kokosbloesemsuiker.
Meng de gemalen noten, de kwark en de gesmolten boter erdoor en lepel als laatste voorzichtig de blauwe bessen door het beslag.
Vet een ronde glazen bakvorm in met boter en doe hier het beslag in.
Zet 20 -25 minuten in de voorverwarmde oven.
Haal uit de oven en laat de cake eerst wat afkoelen voor je deze uit de vorm haalt.
Serveer eventueel met een dot slagroom zonder suiker.
Bron: Puur eten dat je gelukkig maakt 2, Pacale Naessens.
Het recept van de blauwe bessencake kwam ik op internet tegen en heb ik qua ingrediënten
aangepast, bijvoorbeeld kwark in plaats van yoghurt, meer en gemengde noten in plaats van
amandelmeel, meer eieren, boter en blauwe bessen.
Barbera Smit

Kokosbonbonnetjes
Ingrediënten en werkwijze:
•

•
•

80 gram extra vierge (NIET ontgeurde) biologisch kokosvet
smelten, dit smelt al bij een temperatuur van rond de 25 graden. Dus gewoon in een schaaltje met warm water zetten en
niet verhitten.
40 gram rauwe biologische cacao erdoor roeren, klontjes eruit.
Leg in een siliconen ijsblokjesvorm twee of drie gedroogde
cranberries en verdeel je kokos-cacao mengsel hierover.

Bron is mij onbekend
Barbera Smit
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Brandnetel-eitje...
Een gebakken ei met verse brandnetels en een laagje kaas.
Feestje op je bord in het voorjaar.
De jonge brandnetels zijn zeer krachtig en supergezond.
Een paar gele viooltjes geven een extra voorjaarstintje.
Anneke

Mooie, verse, jonge brandnetels

In de koekenpan

Plakjes kaas eroverheen

Met deksel op de pan even laten smelten

Het resultaat

En in close-up
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Een kaartje kan heel veel teweegbrengen…
Ansichtkaarten Set A en Set B…
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Ansichtkaarten…
Een kaartje kan iemand verrassen, iemand blij maken.
Als het dan ook nog een kaartje is met een natuurlijke uitstraling, een blik op dat, wat we in
de vrije natuur en/of eigen tuin kunnen oogsten maakt het helemaal leuk.
Zeker in deze tijd, hoewel kaarten van alle tijden zijn, maar toch is het naar ons idee in deze
tijd nog veel belangrijker dat we ook op deze wijze iemand eens aandacht geven.
We leven in het digitale tijdperk van mailtjes, een mailtje is in no time verzonden maar toch is
dat anders dan een kaart van de deurmat of uit de brievenbus pakken.
Een kaart voor een verjaardag, een kaart voor ‘zomaar eens tussendoor’, een kaart om iemand
succes of sterkte te wensen of gewoon met de woorden… we denken aan je!
Een kaart is tastbaar, een kaart zet je even zichtbaar neer, een kaart is een persoonlijke noot
van iemand via zijn of haar handschrift en woorden.
Kaarten zijn betaalbaar, kaarten zijn kleine cadeautjes, kaarten kun je sparen.

Set A en Set B…
Na A en B komt C, vervolgens D en zo gaan wij ook verder met het samenstellen van series.
De eerste twee sets zijn gericht op het voorjaar, op nu.
De derde set die nog verschijnen moet is ook gericht op het voorjaar maar alweer iets verder
in de tijd en zo gaan we het jaar door rollen.
Wanneer Set A uitverkocht is zal deze niet eerder weer verschijnen dan wellicht volgend jaar
of zelfs een jaar later.
Want er zijn nog veel meer planten, kruiden, bomen en struiken die we kunnen verspreiden
via kaarten dus ook nog meer voorjaarsgewassen.
We gaan zien hoe het zich gaat ontwikkelen maar de eerste reacties zijn bijzonder goed en
daar zijn we blij mee.
De kwaliteit is mooi, de kleuren zijn prachtig.
De kaarten hebben de grootte van A5 (dat is een half A4).

Wie de kaarten wil sparen kan een map op A5-formaat kopen met insteekhoesjes maat A5.
Wij hebben geen aandelen
maar kochten zelf een map met hoesjes bij de Bruna.
Op deze wijze kun je elke set sparen en handig opbergen. De voor- en achterkant blijven zichtbaar, de kaarten blijven netjes en je kunt ze op volgorde van het seizoen doorbladeren.
Maar… evengoed ook kaartjes uitdelen en/of verzenden natuurlijk.
Wie het zonde vindt de kaarten zo op de post te doen kan een pakje A5 enveloppen kopen.
Deze zijn ook op vele plaatsen te verkrijgen, het is maar een idee wat we benoemen.
De kaarten zijn van Anneke (foto’s en tekst) en Frank (opmaak) Bleeker.
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Naast Set A en B, de serie aangeduid met letters uit het alfabet hebben we inmiddels ook Set
1.

De serie met cijfers aangeduid zullen series worden bestaande uit twee afbeeldingen, van elk
5 stuks als set.
Set 1 zijn twee kaarten met tulpen, 5 van elk in een envelop.
In de loop van het jaar verschijnen er ook series op deze wijze, deze ontstaan spontaan wanneer ik mij richt op bloemen en/of takken in vazen, potten of andere ondergronden.
Wel zijn het gewassen die we ook culinair kunnen verwerken dus in die zin blijft de link naar
eetbaar ook bij deze serie als hoofddoel.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en omdat mijn roots in het bloemenvak liggen, een
bloemenwinkel gehad, ‘De Wingerd huis- en tuindecoraties’ als bedrijf gehad met bloemschikcursussen, workshops met mos, gaas, wilgentenen, planten, lood en van alles en nog wat… wil
ik toch weleens even mijn fantasie laten gaan en in combinatie met mijn passie fotograferen
ontstaan er dit soort kaarten.
Met dank aan Tine
want van Tine kreeg ik recent de twee rode melkbusjes en dat ontaardde in de volgende dag bloesemtakken en rode tulpen kopen.
Tja… zo kan dat gaan.
De foto van die twee melkbusjes sloeg meteen aan via Facebook en ‘van het één kwam het
ander’ zeggen we dan maar weer.
Overigens is deze kaartenverkoop ook een passie en wel om de boodschap kleinschalig via
velen te delen.
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Als de kaarten hier binnenkomen dan mag ik
daar zelf setjes van maken dus ik heb al heel
wat kaarten in mijn handen gehad.
En er zullen als het aan mij ligt nog velen volgen want we moeten ons land overspoelen
met natuurlijke tips om mensen blij te maken,
om hen de weg te wijzen naar wat wel goed
voor ons is en daarmee ook vertellen dat de
groente letterlijk voor onze voeten groeit.

DAAROM…
Een aanbieding…
Set A, Set B en Set 1 kosten normaal zonder
enveloppen totaal 45 euro. Dat is 30 keer 1,50 voor een kaart.
Ga naar een gemiddeld kaartenverkooppunt en bekijk de prijzen, dan is 1,50 voor een ansichtkaart van A5-formaat niet gek.

MAAR…
Tot en met 15 april te bestellen alle drie de sets voor 30 euro inclusief 30 enveloppen.
Ja ik ben op enveloppenjacht gegaan. Ook dat nog.
Want de kaarten blijven netjes als we ze in een envelop verzenden. Zo simpel is dat en omdat
ik een kaart graag netjes laat arriveren presenteren we nu even deze aanbieding.
Help jij mee veel kaarten over het land te verspreiden zodat veel personen ook eens hun blik
op de natuur om ons heen richten?
Want juist in deze tijden is het van nog groter belang dat we in grote getalen weten wat we
kunnen scoren om culinair te gebruiken.
Er groeit zoveel om ons heen wat eetbaar is, allemaal oude kennis die we graag delen en helpen verspreiden.
Een kaart zegt heel veel, een kaart zenden is een
kleine moeite, een kaart inlijsten is een leuk cadeautje, met een kaart kun je alle kanten op.
Set A 15 euro
Set B 15 euro
Set 1 15 euro

Tot en met 15 april samen voor € 30,00, inclusief 30 enveloppen en verzendkosten.
Leuker kunnen we het niet maken!
anneke@project7-blad.nl
Anneke

26

Een zonnig ontbijtje…
Vitamientjes met rucolakers...
Rucolakers samen met gekookt of gebakken ei op roggebrood.
Onder het gekookte eitje liggen een paar plakjes kaas op het met roomboter besmeerde roggebrood.
Een paar plakjes kaas mee gesmolten op het gebakken eitje. Beide bordjes aangevuld met
rucolakers.
Deze rucolakers groeide in een paar dagen tijd van zaadjes naar plantjes. Waar? Op ons aanrecht, bij het raam.
Een paar viooltjes zorgden voor een extra zonnig voorjaarsgevoel. Wanneer de zon schijnt en
je zo'n bordje voor je neus hebt staan begint de dag goed.
Anneke

Rucolakers op een glazen kweekbakje

Je ziet het groeien – in een paar dagen tijd

Rucolakers op een broodje met gekookt eitje

Een heerlijk ontbijt

Ook op een gebakken ei – niet meebakken!

Viooltjes voor een zonnige stemming
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Daslook aan gemengde pluksla toegevoegd...
In de natuurwinkel werd een mooie zak pluksla gekocht. Daarna op een prachtige locatie
naar een grote hoeveelheid daslook gelopen om een paar handjes bladeren te scoren.

Dit idee kwam gaandeweg, dus ik was er niet op voorbereid om de daslook ergens in te
doen. Een papieren draagtas die in de auto lag bood uitkomst. Zonde als dit soort prachtige
bladeren al snel slap en dus minder van kwaliteit wordt.

De daslook in een papieren tas

Thuis direct uitgepakt en op water gezet

Uitlekken in de vergiet

Alles goed dooreen gemengd in een mooie schaal
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Thuisgekomen werd de daslook meteen in een schaal met water gedaan.
De sla werd van een zelfgemaakte dressing voorzien, de daslook werd mooi fijngesneden en
alles werd goed door elkaar gemengd.

Extra noot:
Als het wat warmer weer gaat worden is het raadzaam om de bladeren zo snel mogelijk op
water te zetten.
Handig is het om bijvoorbeeld een flessenrekje met glazen potjes te reserveren voor je pluktochten.
Schone potjes met een laagje water erin.
Zo kun je alles direct goed sorteren wanneer je meerdere soorten plukt.
Zo'n rekje kan mee in de auto, heel handig dus als je elders op 'strooptocht' gaat.
Anneke
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De Twisty Opener
Soms lopen we tegen een probleempje aan: een pot met schroefdeksel is (bijna) niet open te
draaien. Er zijn openers te koop (van die metalen ringen met een handvat) die tijdens het
losmaken je deksel vaak beschadigen.
Niet handig als je de potten met deksel wilt hergebruiken met een andere inhoud.
Wij ontdekten de Twisty Opener die dit niet doet! De praktijk bewijst het: je deksel blijft
heel! Echt handig… oh, enne… we hebben geen aandelen
.

De proef op de som…
Het werkt!!!
Zo draai je deksels vast,
met de hefboom andersom draai je ze heel
gemakkelijk los.
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Een 'wild' diner met inheemsen
Nee, ik bedoel met deze titel geen wild diner met inheemse Amerikaanse mensen zoals de
'Indianen' hier in de bergen van Methow, een klein plaatsje in Okanogan County in Washington State, USA, maar het is een pakkende titel nietwaar?
Dit korte verhaal gaat echter over een inheemse eetbare plant voor dit gebied in Washington
State, waar ik woon en dat ik gebruikte voor een diner.

Mijn echtgenoot en ik blijven zoveel mogelijk weg van machinaal geproduceerd en geconserveerd voedsel en eten alleen biologisch gekweekt voedsel. Niet altijd even makkelijk of makkelijk te krijgen en vaak ook erg duur in de winter.
Helaas kan ik het dan zelf niet kweken in onze bevroren en dik besneeuwde groentetuin. De
lente maakt alles beter! Afgelegen wonen heeft hier echt een voordeel. Wilde groente begint
dan letterlijk om ons heen te groeien, zoals bijvoorbeeld de Douglas Brodiaea of Cluster Lily
en over deze prachtige bloemen groeiend uit een klein knolletje, schrijf ik deze keer.
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De wetenschappelijke naam van deze Brodiaea douglassii of Cluster Lily is Triteleia grandiflora. Het is een lid van de Liliaceae familie. De blauw gekleurde Brodiaea douglassi zijn inheems in deze omgeving van Methow. Andere kleuren als de grijze Brodiaea schijnen ooit
ingevoerd te zijn. Ik moet zeggen dat jaren rondwandelend en zoekende naar deze mooie
planten, ik ook wat totaal andere opvallende witte Brodiaea bloemen ben tegengekomen. Ze
leken niet op de ook bestaande witte Brodiaea soorten, maar waren wellicht een mutatie
tussen al het blauw.

De Brodiaea douglassii is een meerjarige plant met een heerlijke geur als ze bloeien.
De geur doet me denken aan de bekende snijbloemen Freesia's.
De algemene bloeitijd is in april, maar dat varieert op welke hoogte ze bloeien in de bergen.
De plant kan worden gevonden op een droge tot vochtige bodem; vaak in rotsachtige gebieden, open velden of bossen en in valleien tussen de heuvels en bergen.

De plant is genoemd naar David Douglas, een Schotse botanicus die ooit op onderzoek was
in Noord-Amerika.

32

Het knolletje waaruit de prachtige bloem groeit is eetbaar en werd gebruikt door de indianen en de vroegere kolonisten. De Nez Perce indianen bijvoorbeeld, waren er dol op!
De Brodiaea douglasii, die we om ons heen vinden, heeft een cluster van licht tot donkerblauwe, buisvormige bloemen met zes golvende lobben met "bloembladen", dit aan de bovenkant van een enkele spichtige stengel. Deze stengels kunnen twaalf tot achttien centimeter lang worden, groeiend vanuit een knolletje, dit met twee grasachtige bladeren die bijna
net zo lang zijn als de stengel.

Inheemse Amerikanen, indianen, groeven de knollen op met houten stokken, net voor de
bloei. We ontdekten zelf dat de knollen op dat moment het grootst zijn en met de meeste
energie en voedingswaarde. Wij oogsten de knollen met een tuin handschepje en tijdens
onze wandelingen ook met een houten stok zoals de indianen.

Twee jaar na een grote bosbrand die over ons land raasde in 2014, popten deze Brodiaea
bloemen als echte 'fire followers' in groten getale uit de grond. Geactiveerd door de hitte en
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niet gestoord door het gras en struiken die normaal om de bloemen groeien. De grond naast
onze zeer lange zand oprit begon er uit te zien als een betoverende mooie blauwe zee van
bloemen. We hoefden ons niet schuldig te voelen om in deze tijd de knolletjes in wat groteren getale op te graven en te verzamelen als gezond en lekker wild voedsel.

De knolletjes van de Brodiaea kunnen zowel rauw als gekookt worden gegeten.
Gekookt hebben ze een zoete, ietwat nootachtige smaak en wellicht zijn deze knolletjes wel
een van de lekkerste eetbare wilde knollen.
De zachte zaaddozen van deze bloemen vormen ook een uitstekend 'green' voedsel. Herten,
Gophers2 etc. voeden zich met deze knolletjes in het vroege voorjaar, en de knolletjes zijn
ook favoriet voedsel voor onder andere Grizzlyberen.

Ik eet de knolletjes nadat ik ze ietwat ontveld en schoongemaakt te hebben het liefst rauw.
2

Wangzakratten of zakratten, verwant aan de wangzakmuizen, een ondergronds levende familie van knaagdieren die voorkomt in Amerika.
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Knapperig fris als een lente-uitje in een salade bijvoorbeeld, maar het meest favoriet tijdens
een lange wandeling zo uit de grond als een heerlijke snack.
Stel je voor: heerlijk wandelen in de bergen en de snacks groeien om je heen!

Tekst en foto’s: Tanja Thomas

De kastanjeboom
De kastanjeboom in de tuin
voelt zich echt op z'n gemak
zijn knoppen glimmen als van chroom
het kenmerk van de kastanjeboom

de zomer door gaat alles goed
de kastanjeboom put hieruit moed
om sterk de herfst dan in te gaan
zijn blad krimpt in en wordt ook bruin

zoals elk voorjaar weer gebeurt
komt de zomer snel aan bod
dan geurt hij met z'n grote blad
aan elke tak, met intens genot

van onder af tot aan zijn kruin
de gladde kastanje is zijn vrucht
gehuld in een dicht cocon
de boom stoot deze van zijn tak
en kijkt er naar met groot gemak
zijn oude jas is van de baan
en alles gaat van voren af aan

de bladeren vormen een parasol
en houden de warmte tegen
en geven als het zo ver is
ook schuilplaats tegen regen

Bertus Singor

35

Friesland en Georgië verenigd in een Khachapuri…
Aan het eind van de middag, op 7 maart 2021, heb ik nog even brood gebakken.
Niet zomaar een brood, maar Khachapuri uit Imeretië. Dat heb ik al vaker gedaan, maar deze
broden lukten wel heel erg goed (al zeg ik het zelf).
Friesland en Georgië verenigd in een Khachapuri…
ფრიზლენდი და საქართველო ხაჭაპურში გაერთიანდნენ ...
Khachapuri, brood met kaas volgens Georgisch recept. We gebruikten Friese kruidnagelkaas.
Het recept verschijnt eind maart in nieuwsbrief "Het Wilde Genieten".
Was succesvol!
ხაჭაპური, პური ყველით ქართული რეცეპტის მიხედვით. ვიყენებდით
ფრიზიული მიხაკი ყველი.
რეცეპტი მარტის ბოლოს გამოქვეყნდება ბიულეტენში "Het Wilde Genieten".
წარმატებული იყო!
Dit mooie schrift is het Georgische schrift. Het is in dit geval bewerkt voor de computer. Handgeschreven is het nog sierlijker. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat in Georgië al achtduizend jaar geleden wijn werd gemaakt.
Beweerd wordt nu, dat het schrift geïnspireerd is door de wijnranken. Kijk maar eens naar hoe
een druif groeit: hij slingert zich, met vele vertakkingen, langs een geleider omhoog en met
kronkelende scheuten zet hij zich daaraan vast.

Ingrediënten:
Voor het deeg:
• vijfhonderd gram extra kwaliteit meel (wit broodmeel, maar wij gebruikten hier speltmeel)
• negen à tien gram gist (wij gebruiken gedroogd gist)
• acht gram kokosbloesemsuiker
• zeven gram Keltisch zeezout
• tweehonderdvijfentwintig milliliter heet water (uit de kraan)
• dertig gram boter
• dertig gram plantaardige olie
Voor de vulling:
• driehonderdvijftig gram geraspte nagelkaas
• drie eieren

Werkwijze:
Doe het meel in een mengkom. Wij gebruiken bij voorkeur een roestvrijstalen mengkom.
Maak een kuil in het midden van het meel.
Doe heet water in een maatbeker. Doe de boter in het water en laat het smelten. Los de gist,
het zout en de kokosbloesemsuiker op in het hete water.
Giet dan het water met de opgeloste ingrediënten in het kuiltje in het meel. Meng het meel
vanaf de kanten geleidelijk met het water. Kneed alles tot een glad deeg.
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Als het deeg niet vochtig genoeg is, voeg je een beetje water toe. Is het iets te vochtig, dan
strooi je wat meel op je werkblad en haal je het deeg door het meel.
Voeg tenslotte de olie toe en kneed dit door het deeg. Je krijgt nu een mooi egaal, glad deeg.
Doe nu wat meel op de bodem van je mengkom. Leg de deegbal daarop. Zet de mengkom nu
op een warme plaats. Dek hem af met een vochtige theedoek. Laat het deeg nu vijftien minuten rijzen. Kneed na vijftien minuten het deeg goed en laat het nogmaals vijftien minuten rijzen. Herhaal dit voor een derde maal.
Rasp in de tussentijd, tijdens het rijzen van het deeg, de nagelkaas. Doe de kaas in een kom
en voeg de eieren toe. Kneed alles goed dooreen en maak er twee balletjes van.
Als het deeg klaar is, na het rijzen, snijd je de deegbal in twee gelijke stukken.
Strooi meel over je werkblad en rol het deeg met een deegrol zo dun mogelijk uit. Spreid de
kaas nu over het deeg uit. Vouw het deeg nu dicht en rol het nogmaals uit.
Wij hebben een rond bakoppervlak van ongeveer 30 centimeter. Het brood had dus ook een
doorsnede van dertig centimeter.
Bak het brood in een oven op ongeveer tweehonderd graden voor ongeveer twaalf minuten.
Kijk dan of het brood gaar is. De baktijd kan per oven enigszins verschillen.
Je kunt het brood ook in een grote koekenpan bakken. De eis is dan wel dat het heel dun is
uitgerold.

Het deeg is gekneed en klaar voor het rijzen

Het deeg na drie keer kneden en rijzen

Maak twee bolletje van het deeg – snijden, niet scheuren Twee bolletjes
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Uitrollen tot een dunne plak

Echt zo dun mogelijk

Spreid het kaasmengsel over het deeg

Vouw het deeg nu dicht

Het kaasmengsel is geheel ingesloten

Rol het deeg weer uit – zo dun mogelijk

Het resultaat voor het bakken

Bakken in de kamado, het kan ook in de oven
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Friesland en Georgië in één brood

Herhaal alles met het andere deeg

Heerlijk, met het gesmolten laagje kaas ertussen.
Je kunt, als je dit wilt, de bovenkant van het brood, voordat het wordt gebakken nog insmeren
met een mengsel van een beetje melk en een ei.
Meng deze ingrediënten goed dooreen en smeer het met een kwastje over de bovenkant van
het brood.
Eet smakelijk!
Tekst : Frank Bleeker
Foto’s : Anneke Bleeker
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Kroketjes van boerenkoolstamppot
In de nieuwsbrief 'Het 'wilde' genieten van vorige maand besteedden wij aandacht aan het
boekje Koken in oorlogstijd, geschreven door Manon Henzen.
Toen behandelden wij de kroketjes, gemaakt van een restant hutspot.
Deze keer hebben wij boerenkoolstamppot kroketjes gemaakt.
Wij kwamen tot de conclusie dat boerenkoolstamppot een betere basis is voor deze kroketjes dan hutspot. Hutspot is wat vochtiger, dus zijn de kroketjes wat lastiger te vormen.
Boerenkoolstamp is wat compacter en wat droger.
Beslist de moeite waard om te proberen.
Wie de nieuwsbrief van vorige maand niet meer heeft of nu 'instapt': Je vindt het artikel in
de nieuwsbrief voor FEBRUARI 2021, op bladzijde 20.
https://www.project7-blad.nl/?page_id=146
Nu het recept voor de boerenkoolstamppot kroketjes:

Ingrediënten:
•
•
•

een restant boerenkoolstamppot
een ui - zeer fijn gesneden
een ei

•
•

paneermeel (wij gebruikten enkele fijn gekruimelde beschuiten)
een ei

Werkwijze:
Doe de boerenkoolstamp in een mengkom.
Snijd een ui zeer fijn en doe de uiensnippers bij de stamppot.
Doe ook het ei erbij.
Meng alles goed dooreen tot een gladde massa.
Vorm hiervan mooie kroketjes.
Doe de paneermeel op een broodbordje. Kluts het ei en doe dit in een schaaltje of kommetje.
Rol de kroketjes eerst door het ei en dan door het paneermeel.
Leg ze op een bord totdat je gaat frituren.
Wij frituren buiten in een wok op de kamado.
Voor het frituren gebruiken wij biologische ossewit. Deze wordt eerst langzaam gesmolten
en dan overgegoten in de wok. Ossewit kan vrij hoge temperaturen weerstaan. Gebruik wel
ossewit dat GEEN E900 (Dimethylpolysiloxaan) bevat.
Deze stof word veel gebruikt in frituuroliën. Dit additief is gemaakt uit siliconen welke ook
voor borstimplantaten worden gebruikt. E900 kan sporen van asbest en formaldehyde
(E240) bevatten, waarvan de volgende gezondheidsrisico`s bekend zijn:
• Nier-lever-zenuwstelselaandoeningen
• Allergenen
• Kankerverwekkend
Veel ossewit uit de supermarkt bevat deze stof.
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Het recept

De ingrediënten

Uitje snijden

De kroketten zijn klaar om te frituren

Kroketjes gaan in de olie

Af en toe even keren

Een voor een uit de olie halen

Het resultaat… En ze waren erg lekker
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Pakketten verloten…
We gaan weer pakketten verloten!
Vijf pakketten, dank ook aan Jenny Stam die een pakket beschikbaar heeft gesteld, plus twee
exemplaren van het nieuwe winterboek gaan we verloten.
Lever aan…
Mail in maximaal 5 regels waarom jij blij bent met nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’ en geef
één goede reden op waarom jij of iemand die jij kent een pakket of boek mag ontvangen.
Mail je reactie naar: admin@project7-blad.nl.
Dus niet naar mij. Ook laat ik iemand anders een keus uit de inzendingen maken. Ik waag mij
daar niet aan.
.
Anneke
Boekje: Buurttuinieren
Set B van de ansichtkaarten

Tijdschrift: De tuin in vier seizoenen
Set B van de ansichtkaarten
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Boekje: Taart uit de blender
Set A van de ansichtkaarten

Boekje: Pie & Pastry
Boekje: Vegetarisch, dat is lekker
Set A van de ansichtkaarten

TWEE keer het boek: Het ‘wilde’ genieten – Winter
Anneke Bleeker
Komt binnenkort op de markt.

43

Een pakketje puur natuur…
Jenny Stam heeft een pakketje beschikbaar gesteld wat
we mogen meenemen in onze verloting.
Jenny is al jaren bekend met Project7-blad, deelneemster geweest van studiegroep Alkmaar, enkele jaren geleden nam zij mijn rol als gastvrouw over bij deze groep.
Thuis in haar woning in Schagen was zij ook gastvrouw
voor een groep die op deze wijze om de zoveel weken bij
elkaar kwam om ‘puur natuur’ info te delen, samen te
genieten, elkaar te inspireren.
Wegens de huidige omstandigheden kunnen deze groepen niet draaien maar dat wil niet zeggen dat we met elkaar niet bezig zijn om dat wat goed is onder de aandacht te brengen.
Jenny is ook heel enthousiast en creatief en we delen
dan ook graag dit pakket en tevens geven we aan dat wie
zich puur natuur wil verwennen ten aanzien van de persoonlijke verzorging zich tot Jenny mag wenden.
Dit pakketje bevat:
• Een scrub crème op basis van Aleppo zeep, kokosolie, suiker en rozenolie.
• Een zeepje voor het hele lichaam onder de douche gebruiken (3 stuks voor 5 euro).
• Een dagcrème op basis van kokosolie, goudsbloem en lavendel (7 euro)
• Een lippenbalsem op basis van bijenwas, sheaboter en kokosolie (5 euro).
Dit alles zonder toevoegingen.
De items zijn ook los te bestellen bij:
jenny-stam@hotmail.com.
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Salade versierd met tulpen en viooltjes...
Op 12 maart plukte ik al een tweetal tulpen uit eigen tuin.
De bloemblaadjes werden in reepjes gesneden en samen met een paar viooltjes over een
schaal sla gestrooid.
Wel zo gestrooid dat het voor het oog mooi verdeeld was en de viooltjes stuk voor stuk
neergelegd. De bloemblaadjes van viooltjes kun je ook los plukken. Dat heb ik met één donkerrode ook gedaan.

Tulpenbloemen en viooltjes

Biologische tulp

Pluksla – wassen en even laten uitlekken

Tulpenblaadjes en viooltje op de salade

Close-up – zo mooi!
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Groentesoep met gedroogde groenten
Eerder hebben wij aandacht in de nieuwsbrief aandacht besteed aan het drogen van diverse
groenten, paddenstoelen en vruchten in de droogoven.
Nu zijn wij die gaan gebruiken, en wel in een groentesoep.
We maakten een groentesoep zoals dat gebruikelijk is.
Er zijn diverse recepten te vinden van onze (groente)soepen, onder andere in de vier Het
‘wilde’ Genieten-boeken.
Aan de soep werden toegevoegd: gedroogde spruitjes en gedroogde boerenkool.
Verder: Gedroogd blad van de maggiplant, en gedroogd en gemalen: Champignonpoeder,
Uienpoeder, en Courgettepoeder.
Veldkers werd uit de tuin geoogst en als laatste op de soep gedaan na opscheppen in kom.

Gedroogde spruitjes en boerenkool

Een flinke pan soep

Veldkers, vers uit de tuin

Veldkers, als laatste toegevoegd op de soep

Veldkers, maar ook vogelmuur, is heerlijk als laatste toevoeging op een soep.
Het zijn lekkere, frisse smaakmakers en ook nog eens heel gezond, barstensvol vitaminen.
Anneke
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Gebakken pompoenschijven
Als je eens wat minder tijd hebt om aan het eten te besteden, is dit wellicht een handig recept:
Gebakken pompoenschijven
Wij gebruikten hiervoor een flespompoen.
Deze werd met een dunschillertje geschild.
Daarna sneden we de pompoen in schijven van ongeveer een centimeter dik. Iets dikker is
ook goed.
De schijven werden ontdaan van de pitten.
Vervolgens werden de schijven gebakken in roomboter en besprenkeld met wat zevenbladzout.
Dit hadden we al eerder gemaakt van Keltisch zeezout, met daar doorheen gemengd heel
fijngesneden zevenblad.
We aten de gebakken pompoenschijven op een sneetje biologisch speltbrood.
Een gemengde salade maakte de maaltijd af.

Een flespompoen

Na het schillen in schijven snijden. Pitten verwijderen

Schoongemaakt en in ringen gesneden

Restanten gaan op de compostbak
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De salade is al klaar

Het zevenbladzout

Bakken in een koekenpan – zout eroverheen

Het resultaat

Kastknop als knop van een glazen deksel
Wij hebben al jaren een mooi glazen
deksel, met een doorsnede van 28 centimeter.
Dat deksel heeft al enkele koeken-pannen overleefd.
Op een gegeven moment sneuvelde
echter de knop.
Geen nood: een vervanger was zo gevonden in de vorm van een kastdeurknopje.
En zo kan het deksel nog jaaaaaren
mee!
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De wichter bloeit...

De wichter bloeit bij ons. De wichter valt onder de oude fruitbomen. Een pruimensoort die
vanouds in de Friese wouden geteeld werd. Kleine ronde gele pruimpjes, die er helaas bij
ons al vallen voor we ze goed en wel kunnen oogsten.
Maar... de wichter bloeit!
Ook in het Gaasterland.
Takje geplukt om de bloemen op de sla te doen. Bloemen van fruitbomen geven een heerlijk
voorjaarsgevoel op de gerechten in deze tijd.
En... een paar bloempjes minder mag de pret niet drukken.
De bloempjes stonden allerliefst samen met viooltjes op de pluksla die in eigen omgeving geteeld wordt en verkocht bij o.a. de natuurwinkel.

Bloesemtak

Takjes tussen de viooltjes
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Een op en top streekmaaltijd, sla uit de streek, bloesems uit de omheining aan de achterkant
van onze tuin, viooltjes eveneens uit onze nabijheid aangeschaft bij een verkooppunt waar
ze zelf telen, gewassen verkopen passend bij het seizoen, je nog het gevoel hebt dat de tijd
van het jaar spreekt en je niet het jaarrond dezelfde planten ziet.
De wichter wel even op water gezet voor het tijd was om te kokkerellen.
Buiten bij andere takken in de inmiddels bekendenrode melkemmer konden de bloemen
niet snel afvallen.

Bloesem over een salade

Close-up

Bloesems van vele fruitbomen zijn geschikt voor consumptie. Denk aan appels, peren, pruimen, kersen, maar ook van planten als aardbeien, struiken als frambozen, bramen en zo
kunnen we nog wel even doorgaan. Logisch als je bedenkt dat je later ook de vruchten kunt
eten. Toch geef ik nog even mee dat dit niet automatisch voor alle gewassen van toepassing
is. Alle nachtschadeplanten vallen hierbuiten. Denk aan aardappelen, tomaten, paprika's, pepers, etc. Denk niet dat omdat je de tomaat kunt eten je dan ook als vanzelfsprekend de
bloemen kunt verwerken.
Van de hele nachtschadefamilie is het niet gezond de bloemen, bladeren en/of stengels te
eten.
Maar... wij zijn blij dat de wichter weer bloeit. Echt voorjaar!
Anneke
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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. Missie volbracht, het jaar is nu compleet! Want ook in de winter kun je nog heel
veel ‘scoren’, mits het niet te erg vriest.
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene
informatie; het overgrote deel van het boek bestaat uit recepten.

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

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen?

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl
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