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Turbulente tijden maar de natuur gaat rustig in haar
eigen ritme verder
Turbulente tijden; volgens mij is iedereen het daar wel over eens.
Wat een wereld!
Maar de natuur trekt zich nergens iets van aan, sterker nog: zij volgt haar eigen ritme, alles op
zijn tijd. Het is vrij lang koud geweest en dat kun je weer terugzien aan de groei van de gewassen. De malusappel staat bij ons nu volop in de knop, het is nu eind april.
Terugkijkend naar foto’s van vorig jaar stond dezelfde boom begin april al volop in bloei.

2020 – begin april

Bloesem van de malusappel

2021 – eind april

Knopjes zijn nog dicht

De narcissen zijn ook nog toonbaar ondanks dat er al zijn uitgebloeid maar gevoelsmatig hebben we er langer lol van omdat alles wat later is door de kou die aanhield.
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De natuur komt wel met al haar pracht en praal maar alles op haar eigen tijd. De natuur kun
je niet dwingen, met niets. En alles wat we verkeerd afdwingen komt als een boemerang weer
bij ons terug. Daarom zijn we blij met jullie allemaal. Het voelt voor mij alsof ik tegen een grote
groep gelijkgestemden spreek. Want wees nu eerlijk, ‘Het Wilde Genieten’, zo’n zin is toch
alleen maar helder bij hen die kunnen genieten van dat wat voor hun voeten groeit? Ja toch?
Help daarom allemaal alsjeblieft al deze informatie delen.
Wij delen om die reden ook graag de informatie die Martha en Willem met ons allemaal willen
delen over de bijen en bijbehorende onderwerpen. We inspireren jullie allemaal heel graag
om het heel gewoon te vinden de ‘wilde’ groenten te plukken en in de keuken te verwerken.
Graag zou ik aan de wandel gaan met wie interesse heeft. Gewoon samen staan genieten bij
prachtige brandnetels, zevenblad, daslook, geel nagelkruid, de jonge blaadjes van de beuken,
berken, lindebomen en van de bloesems van fruitbomen, van zoveel meer, ontelbaar planten,
struiken, bomen, kruiden, van eetbare bloemen, te veel om te benoemen.
Iedereen moet aan elkaar doorgeven hoe belangrijk dit is want kennis is macht! In dit geval
positieve macht, wanneer we kennis van zaken hebben over dat wat eetbaar is en om ons
heen groeit kunnen we ons ten alle tijden redden. Bedenk dat onze verre voorouders heel
normaal vonden wat wij nu in een eigentijdse nieuwsbrief delen.
Zij hadden geen beschikking over buienradar, zij keken naar de luchten, naar hoe de dieren
zich gedroegen, naar de planten en konden aan alle signalen zien wat er stond te gebeuren.
Kom daar nu mee aan. Alsof je van een andere planeet komt.
Nou laat ons dan maar overkomen alsof we van een andere planeet komen maar hoe de zaken
ook verder veranderen, wij weten wat we kunnen eten uit het assortiment wat om ons heen
groeit, in de vrije natuur en de eigen tuin.
En we blijven dit alles met jullie delen, zolang jij niet aangeeft uit ons bestand te willen verdwijnen blijven wij jou iedere maand ‘voeden’. We zijn ook heel blij dat alle vier boeken gericht
op alle seizoenen klaar zijn. Dan zeggen we; ‘Klus plat’. En wat voor klus. Een KLUS met hoofdletters, maar het is gelukt. Elk seizoen royaal in beeld en wie alle vier boeken in zijn of haar
bezit heeft, heeft een naar ons idee vrij complete cursus ‘wildplukken’ in huis. Papieren boeken zijn handig. Wanneer er geen internet tot je beschikking is kun je evengoed je gang gaan.
Dat was de missie en die is volbracht. Boeken en ansichtkaarten.
We gaan zeker nog door met nieuwe projecten, maar dit is alvast een afgerond geheel.
Eerdaags komen er ook weer nieuwe ansichtkaarten, de volgende set met tien verschillende
afbeeldingen.
Dat de boeken een succes zijn kunnen we inmiddels zelf wel vertellen gezien het feit er zoveel
positieve reacties in mijn mailbox zijn aangeland van personen die ze hebben of bij anderen
hebben gezien en ze om dienreden zelf wensen.
Dat zijn onze vitamientjes. Samen zaaien, zaaien, zaaien, zaaien en kleine boeketjes oogsten.
Geniet van alles wat er in deze nieuwsbrief is geplaatst. Pak een mandje, een mesje en ga ook
lekker zelf op pad. Koop een flessenrekje zoals vermeld in deze nieuwsbrief, zet daar glazen
potjes in, doe er een laagje water in en zet je ‘kostbare’ groente meteen op water want de
dagen worden warmer. Ga lekker ‘wild’ genieten’. Besef dat de natuur echt haar eigen gang
gaat en ons in de komende tijden weer zal trakteren op heel veel moois en lekkers.
Tot volgende maand, lieve groet,
Anneke, Gaasterland, 28 april 2021
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Zijn gezonde groenten kostbaar?
Gezonde groenten zijn kostbaar, kostbaar om hun energiewaarde, om hun gezonde voedingsstoffen maar al het groenvoer op deze foto's is gratis en voor niets gescoord. Kosten dus alleen
een beetje moeite. Op een kropje sla na en nog een klein schaaltje preischeuten dat we nog
in huis hadden. Onze voorouders wisten het allemaal, ze plukten van alles uit hun eigen omgeving. Donderdagmiddag 1 april, nee geen grap, ben ik even op pad gegaan. Het weer zorgde
voor een voorjaarsfeestje maar hoe de natuur zich weer aan het ontwikkelen is ook. Daarnaast
was het ook nog eens een feestje om prachtige 'wilde' groenten te oogsten.
Als avondmaaltijd aten we een super opgewaardeerde salade, waar het kropje sla uit de natuurwinkel als basis fungeerde.
Bij de buren eieren aan de weg gekocht, uit de vriezer een doosje gerookte speckjes van de
vegetarische slager gekocht in de natuurwinkel, dit samen met 'wilde' groenten tot een omelet gebakken. Genoeg! Daar hoefde verder niets bij.
We aten gebakken ei boordevol 'wilde' energie en een sterk opgewaardeerde salade met een
zelfgemaakte saus waarin Griekse yoghurt de hoofdrol in speelde.
Wat er precies allemaal in deze maaltijd ging delen we in de volgende nieuwsbrief 'Het Wilde
Genieten'.
We bewijzen steeds weer dat gezonde maaltijden qua geld niet kostbaar hoeven te zijn, maar
ze zijn tiendubbel zo kostbaar qua energiewaarde, vitaminen en mineralen.
Voor deze maaltijd ben ik er op uit getrokken. Daarom nam het wat tijd, maar was het meteen
heerlijk om te genieten van een bos waar heel veel daslook groeit en elders van een kruidenwei. Maar in onze eigen tuin is ook genoeg te vinden. Als het qua tijd handiger is ons thuis te
redden dan kan ik ook veel 'wilde' groenten oogsten die we in onze tuin hebben toegelaten,
in combinatie met andere planten, bomen en struiken. Daarnaast biedt de tuin door het jaar
heen eetbare bloemen dus we kunnen alle kanten op en zorgen dat ons bord er zeer regelmatig uitziet als een feestelijke aangelegenheid. We moeten het onszelf gezellig maken en gezonde groenten zijn heel belangrijk voor ons immuunsysteem.
Anneke

Brandnetel

Daslook

Zevenblad

Fluitenkruid

Brandnetels en kleefkruid

Paardenbloem
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Meidoorn

Meidoornstruik

Klein hoefblad

Kleefkruid en wilde bieslook

Wilde bieslook

Maarts viooltje

Sleutelbloem

Madeliefje

Madeliefje, klein hoefblad, maarts viooltje en sleutelbloem

Ik maakte een salade met een kropje sla, aangevuld met de blaadjes van de witte meidoorn
(alleen de witte meidoorn gebruiken; de roze meidoorn is een cultivar), wat fluitenkruidblad,
wat jong zevenblad.
Je kunt zelf variëren met de ‘wilde’ ingrediënten. Ons recept is niet zaligmakend. Oriënteer je
op wat eetbaar is in de ‘wilde’ wereld en experimenteer.

De salade met bloemen en kiemen

Close-up
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De ‘wilde’ groenten voor het gebakken ei

De vegetarische gerookte ‘speckjes’

Zes eieren

Eieren en groenten dooreengemengd

Het ei-/groenten mengsel in de koekenpan

Salade met dressing en gebakken ei
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Salade met...
Een salade, compleet
gemaakt met de
bloemen van het Chinees klokje (Forsythia), kiemen van de
springbalsemien en
viooltjes.

Anneke

Chinees klokje (Forsythia),

Kiemen van de springbalsemien

Viooltjes

Close-up
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Een voorjaars verwendag

Prachtig voorjaarsweer, even heerlijk met een paar personen genoten van wat lekkers met
'wilde' aanvullingen. Het voorjaar is fantastisch, lokt tot het opsieren van gerechten, zeker met
de zon erbij. Een feestje op je bord. Een plak cake, een kommetje brandnetelsoep, een broodje
en een rijstwafel kun je een bijzondere look geven, gezonde aanvullingen en daar super van
genieten. Het blad van speenkruid, fluitenkruidblad, vogelmuur, Chinees klokje (Forsythia),
paardenbloem en madeliefje verzorgden de ultieme voorjaarssfeer. Plukjes groen en blaadjes,
de bloemblaadjes van de paardenbloem los geplukt, madeliefjes lijken op een soep altijd wel
te drijven als 'waterlelies', van elke maaltijd, van elke moment waarbij je een bordje in de
hand hebt is wel iets leuks te maken.
Extra noot:
Deze foto's dateren van 31 maart, net na het afronden van de vorige nieuwsbrief. Nu lokt het
niet meer om het blad van speenkruid te plukken omdat het volop bloeit. Dan smaken de
bladeren niet echt lekker meer. Bovendien worden zij enigszins giftig als de planten volop
bloeien, dat is een afweermechanisme van de plant om aan de mens en de dieren duidelijk te
maken dat zij met rust gelaten willen worden. Na de bloei duurt het ook niet heel lang voor
het speenkruid 'opeens' weer is verdwenen. Nu genieten we alleen nog van de prachtige gele
bloempjes want er zullen ook weinig dichte knopjes meer te bekennen zijn. De dichte bloemknopjes kun je namelijk wel gebruiken, inleggen net als kappertjes. Met sommige planten kun
je zien dat een tijdsbestek van een paar weken al veel is. Dat is overigens in het voorjaar altijd
zo. Een bepaald soort is er, je kunt er iets mee en dan moet je ook letterlijk je slag slaan want
voor je het weet ben je te laat.
Brandnetels en zevenblad geven maandenlang nieuwe jonge scheuten en bladeren.
Maar o.a. speenkruid is er een korte periode. In de weken voor de bloei kun je de blaadjes
mooi toevoegen aan de maaltijd, als plukje extra groenvoer of door salades.
Chinees klokje begint ook aardig op zijn retour te gaan maar het is toch leuk om te weten dat
je deze bloempjes als gezellige aanvulling kunt verwerken.
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Met dergelijke bloemen gaat het om de sfeer.
Een paar bloempjes zetten de toon. Een vrolijke toon!

Speenkruid

Forsythia

Vogelmuur

Fluitenkruid

Zevenblad

Paardenbloem

Een heerlijke plak cake

Een kom brandnetelsoep met madeliefjes

10

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 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. Iedere maand tonen we hier drie van die bladzijden uit de kalender.
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Macaroni met…

Een schaaltje macaroni werd opgeleukt met de bloempjes van het Chinees klokje (wellicht
beter bekend onder de naam forsythia).
De kiemen van de springbalsemien en madeliefjes.

Forsythia

Kiemen van de springbalsemien

Madeliefjes

Forsythia is een geslacht van struiken in de olijffamilie. De struiken vallen in het voorjaar op
door de gele bloemen. Er bestaan zes hoofdsoorten en enkele gekruiste soorten.
Het geslacht is genoemd naar William Forsyth (1737–1804), een van de oprichters van de
Royal Horticultural Society.

Anneke
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Daslook, zevenblad en brandnetels drogen
Het is voorjaar. Alle ‘wilde’ planten komen weer fantastisch uit de grond. Nu is het de tijd om
een eerste oogst te ‘scoren’. Wij gebruiken deze planten vers, maar ook leggen we alvast weer
een voorraadje aan voor de winter. We oogsten daslook, zevenblad en brandnetels. Heerlijk
om te gebruiken in een soep, een rijstmaaltijd of een pasta (wel vers, op het laatste moment
toegevoegd en niet meekoken). Je kunt het gedroogde blad ook op allerlei manieren gebruiken. We zullen hier regelmatig op terugkomen. Nu eerst het drogen:

Het oogsten van daslookblad

En zevenblad

En brandnetel

Ruim uitgespreid op de roosters

Dat geldt ook voor de daslookbladeren

Het resultaat. Gedroogd daslookblad

Voor al het blad geldt: het blad is snel droog; de steeltjes zijn een ander verhaal.
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Het is aan te raden om zoveel mogelijk de steeltjes te verwijderen. Als je dit niet doet, moet
alles veel langer drogen, of op een hogere temperatuur. En bij een hogere temperatuur neemt
de voedingswaarde af. Overtuig je ervan dat ALLES goed droog in de potten gaat! Je wilt niet,
dat er schimmel ontstaat.

Gedroogd daslook, opgeborgen in een glazen weckpot

Gedroogd zevenblad

Netjes opgeborgen. Het blad mag wat verkruimelen

Nostalgisch… Oost-Indische kers komt later aan de beurt

Gedroogd brandnetelblad. De kleur blijft mooi

Het begin van een voorraadje

Berg je gedroogde groenten altijd op in een glazen verpakking. Dat kunnen glazen potten met
schroefdeksel zijn, maar ook glazen weckpotten met een goed sluitende ring.
Zorg ervoor dat er bij gebruik van een weckpot, geen stof op de rand van de pot zit. De ring
moet goed afsluiten. Zo blijft ook de smaak goed bewaard.
Voor alle groenten geldt: de specifieke smaak van elk blijft bewaard door het drogen. Drogen
is leuk om te doen. Leg eens een voorraadje aan voor de winter.
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Daslookknoppen inleggen en pekelen
Daslook - de hele plant is eetbaar, van
bloem tot bolletje.
De bolletjes kunnen in het najaar geoogst
worden, net als knoflook. Een andere
naam voor daslook is 'wilde knoflook'.
De bladeren smaken het lekkerst voordat
de bloemen zich ontvouwen. Dat is logisch; de kracht van de plant gaat dan in
de bloemen zitten, een plant bloeit om
zaden te vormen, om te overleven. Wanneer de bladeren zich laten zien zijn ze
heel mooi van kleur, prachtig groen.
Wanneer de bloemen massaal gaan
bloeien dan zijn de bladeren al veel groter
en is het mooie frisse ervan af, ondanks dat de planten nog heel mooi zien maar om de bladeren dan nog als groente te gebruiken gaat al wat minder worden. Wat niet wil zeggen dat
je niet kunt kijken naar mooie nog frisse bladeren.
De knoppen zijn voor de bloei in te leggen. Dat kan in olie met kruiden of in water met Keltisch
zeezout.
Mij leek het leuk beide varianten op één middag uit te voeren. Kwestie van wat meer knoppen
plukken. Dat plukken heb ik gedaan op een locatie waar heel veel, maar dan ook héél véél
daslook staat. En ondanks dat er veel staat pluk je nog een beetje verspreid want het is niet
netjes om stukken leeg te ‘rauzen’. Thuisgekomen heb ik twee weckpotten genomen. Deze
moeten brandschoon zijn. Uitgekookt is het beste. (Uitkoken kan in een vaatwasser maar haal
dan wel het 'hang en sluitwerk' eraf want door het afwasmiddel wordt dit heel lelijk).
De daslookknoppen zagen mooi schoon dus ik heb ze niet in het water gedaan om te spoelen.
Met plukken heb ik goed opgelet en ze in een mandje gedaan met een servet als ondergrondje.
Wellicht lijkt het een enorme mand vol maar het is maar een minimandje wat ik gebruik voor
kleine hoeveelheden.
Nu gaan er heel veel knoppen in een klein mandje, genoeg voor de twee weckpotten, maar
toch...
Twee weckpotten van 0,75 liter gebruikt.
De weckpot met knoppen en olie...
Als olie gebruikte ik een goede kwaliteit olijfolie.
De knoppen eerst in de weckpot gedaan, daar Keltische zeezout, gemengde peperkorrels en
laurierblad bij gedaan. Hoeveel? Twee eetlepels Keltisch zeezout, stuk of tien (plus/minus)
peperkorrels en drie laurierblaadjes. In een Weckpotje van 0,75 liter.
De weckpot zo vol mogelijk aangevuld met olijfolie, deksel dicht en een paar weken (twee tot
vier weken, komt niet op een paar dagen) laten staan. Wel regelmatig, liefst dagelijks even
omschudden.
De daslookknoppen zijn daarna te verwerken in verschillende gerechten. Denk aan pasta's,
pizza's, salades, of gewoon als een hapje tussendoor bij een wijntje. Bijvoorbeeld op een
blokje kaas. Als topping of op het laatste moment toevoegen aan een warme maaltijd.
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De weckpot met knoppen op water en Keltisch zeezout...
Gepekelde daslookknoppen.
Een deel Keltisch zeezout op drie delen water. Water en zout moeten goed vermengd worden.
Door het water te verwarmen zal dit beter lukken maar dan moet het wel afgekoeld zijn voor
het over de knoppen gegoten gaat worden. De daslooknoppen eerst in de pot doen.
Water met zout zo hoog mogelijk in de weckpot gieten en de pot sluiten.
De beide potten staan bij ons in de schuur waar het donker is en een verwarming de kou
buiten houdt. Dit soort dingen is leuk om te doen, zijn maar beperkt uit te voeren want de
natuur wacht niet op ons. Je kunt wel daslookknoppen willen inleggen of pekelen maar dan
zul je wel moeten anticiperen op het juiste moment.
En dat is soms weleens een 'dingetje', heel herkenbaar. Maar dit jaar is het gelukt, ik was de
bloemen te vlug af en kon knoppen oogsten.
De potten mogen minimaal twee weken staan, dat is voor veel dingen een regel, maar een
andere regel is dat als je dan je geduld nog even bewaard dat de smaak ten goede zal komen.
Kruidenazijn kan na een paar dagen al lekker smaken maar zal nog lekkerder zijn na twee, drie
of wellicht meer weken.
Zo is dat ook met de daslookknoppen. Een week of vier, vijf, zes, geduld en dan... smullen
maar.
Anneke

Daslook met bloemknoppen

Een (klein) mandje bloemknoppen

Knoppen verdeeld over twee weckpotten

Keltisch zeezout en water in de ene weckpot
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En olie in de andere

En nu een aatal weken trekken

De oude Treurwilg
Een dikke boomstam, zware takken,
is ontzagwekkend voor het oog
Die prachtige en oude Treurwilg
heeft veel gezien , want hij is hoog
een monument voor ieders oog.
Hij staat daar maar te staan
in Schagen aan de Laan
Wat heeft hij toch veel te vertellen
van trouwpartij tot scheiding toe
’t Gemeentehuis staat fijn dicht bij hem
Hij wordt van al dat mens – gedoe
nog steeds nieuwsgierig en niet moe.
Van opkomst van de trein en auto
Heeft hij nu alles wel gezien
Hij hoopt nog vele fijne jaren
te mogen staan waar hij nu staat.
In Schagen, aan de Laan als straat
wil hij zijn charme nog lang bewaren.
Bertus Singor
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Project bedden en bankjes
Geplaatst op 07/04/2021door Griene Poarte
Waar over het algemeen onze Dorpstuin steeds netter, strakker en volgroeider wordt, zijn er een paar bedden die er veel rommeliger bijliggen dan de rest. Ze springen in het oog doordat ze veel hoger zijn dan
de andere bedden en er ligt een hoop ‘rommel’ op.
Wat is hier het idee achter?
Getuigt het van voortschrijdende luiheid of eerder van voortschrijdend
inzicht? Uiteraard dat laatste, hoewel dat eerste er ook wat mee te
maken heeft :).
Anticiperend op de onvermijdelijke
‘grijze golf’ die (ook) zich voordoet
in het vrijwilligersbestand van de
Griene Poarte (met hier en daar
bijbehorend verminderd lichamelijk uithoudingsvermogen, haperende gewrichten, pijnlijke ruggen,
en, daaruit voortvloeiend, behoefte aan bankjes waar je lekker
kunt uitrusten van het getuinier)
zijn een aantal medewerkers begonnen met Project “Verhoogde
Bedden”.
Het principe is eenvoudig: graaf een stuk grond uit,
leg hier een dikke laag half-verrot, sponzig, vochtig
hout in, puzzel de gaatjes weg, schep er de grond
weer op, en gooi hier overheen een mega-dikke
laag groenafval.
En dan: zaaien en planten, en op het bankje kijken
hoe de natuur het verdere werk doet.
Resultaat: een verhoogd bed, dat er misschien nu
nog wat slordig uitziet, maar een Walhalla is voor
bodembacteriën en wormen, dat wij niet hoeven te
wieden, niet hoeven te begieteren en niet hoeven
te bemesten.
Het enige is incidentele toevoer van ‘nieuw’ groenafval, als voeding voor de diertjes in de grond. (Nu
zit er nog niet zoveel groenvoer op, omdat het er
eenvoudig nog niet is.)
Flink doorwieden dus op de andere bedden, dan
kan dat ‘onkruid’ op de verhoogde bedden!)
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En ligt er op een vrijdagochtend toevallig een dooie haas of iets dergelijks op je tuin, dan graaf
je die ook in. Die dient dan als extra voeding.
Kortom: je werkt mét de aarde mee, dus mét het bodemleven, en dit is veel natuurlijker en
effectiever. Je hoeft heel veel niet meer te doen. De beestjes in de grond doen het werk voor
je, en jij kunt op het bankje gaan zitten. Het is natuurlijk een experiment. We weten nog niet
helemaal wat het gaat worden, daarom houden we het eerst op 3 bedden. Maar je voelt op
je tuinklompen aan, dat het de moeite van het proberen waard is. Dus: wordt vervolgd.
Ik reserveer vast een plekje op het bankje.
GP
(Foto’s: Marula Verbeek, initiator)
NB: Dit idee is niet nieuw. Onze inspiratie komt
van Philip Forrer, een Nederlander die flink wat
jaren in de Franse Pyreneeën precies dit deed in
zijn groentetuin.
En hij borduurde weer voort op de ideeën van
Ruth Stout (NoWork-gardener).
Voor de geïnteresseerden:
https://www.youtube.com/watch?v=Pl83rDXxgwI&t=1s
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Knoflook drogen
Eerder hebben wij uien gedroogd. Dat lukt heel goed. Anneke heeft die gedroogde uien gemalen tot uienpoeder. Dit poeder heb ik gebruikt in een brooddeeg. Het geeft een heerlijke
smaak aan het brood. Hierover meer in deze nieuwsbrief.
Nu hebben we knoflook gedroogd. We hebben een leuke voorraad knoflook. Deze wordt
schoongemaakt. Alle teentjes worden in plakjes van ongeveer 2 millimeter gesneden en op de
roosters van de droogoven gelegd. We spreiden ze ruim uit over de roosters. We combineren
het drogen van de knoflook met het drogen van vers geplukt zevenblad. Op de rest van de
roosters wordt zevenblad uitgespreid. Het drogen duurt ongeveer tien uur op 46 graden.

Knoflook wordt schoongemaakt

Een deel van de knoflookteentjes

De teentjes in plakjes gesneden

Ruim uitgespreid op de roosters

Drogen, samen met zevenblad

Het resultaat. Gedroogde knoflook. Nu nog malen
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Historie van de honingbij
In de evolutie was de bij er eerder dan de mens.
In een krater in de Zwabische Jura (Duitsland) zijn versteende honingbijen gevonden, die daar
zes miljoen jaren geleden zijn omgekomen.
Langs de kusten van Jutland en Samland (Denemarken) zijn versteende boomharsen (barnsteen) gevonden waar de fossiele voorvaderen van onze honingbij zijn aangetroffen.
In het zuiden van Mexico is ook barnsteen aangetroffen. Behalve andere insecten werden er
ook bijen in gevonden die anatomisch met onze bekende honingbij overeenkomen.
Met zekerheid mogen we aannemen dat de primitieve mens bij het zoeken naar voedsel op
het idee kwam bijenhoning te consumeren naar het voorbeeld van de beren. De beren waren
vroeger al erg belust op het eten van de honingvoorraad van de bijen.
De beer heeft een beschermende dichtbehaarde vacht en was behoorlijk beschermd tegen de
aanval van de bijen. De mens was onbeschermd tegen de angels, totdat de mens met vuur om
wist te gaan en zich zodoende te beschermen. Daar er rook vanaf kwam en de bijen absoluut
niet van rook hielden, kon men zo de raten met honing wegnemen.
Hoe belangrijk honing als voedsel in het stenen tijdperk voor de mens moet zijn geweest, kunnen we zien op een tekening in de grotten van La Arañas bij Valencia in Spanje, die ca 16000
jaar oud moet zijn.
Dat dit voedsel te verkrijgen was, blijkt uit de
afbeelding. Deze geeft een bijzonder moeilijke
situatie weer. Een soort touwladder reikt tot
op grote hoogte, waar de bijen zich in een nis
in de rotswand hebben gehuisvest. Een vrouw
is naar boven geklommen met een voorwerp
in de hand, mogelijk om er raten in op te bergen.
Misschien was de honing wel het kostbaarste
dat de primitieve mens heeft gekend.
Maar ook in Zuid-Amerika, Australië en Azië
bestaan nog volksstammen die nog steeds in
het stenen tijdperk leven en waarvan de honing voor hun nog van zeer grote betekenis is.
Indianenstammen vieren tegen het einde van de droge tijd het honingfeest. In de droge tijd
zijn zij dag en nacht op weg om in de oerwouden wilde-bijenhoning te verzamelen in kalebasdoppen, die elk twee tot drie liter, dit is 2,8 à 4,2 kg, honing kunnen bevatten. Met twintig tot
dertig gevulde doppen kan het feest beginnen. Men drinkt van het honingwater totdat de
voorraad is uitgeput. Daar de Indianen de honing met water verdunnen, kennen ze vermoedelijk ook de honingwijn, de mede. We mogen aannemen dat ook hun primitieve voorgangers
de gegiste honingdrank gedronken hebben.
Drieduizend jaar voor Christus bewoonden de Sumeriers Beneden-Mesopotamië, het vruchtbare land tussen de Eufraat en de Tigris. Zij kwamen uit de binnenlanden van Azië. Uit hun
gebruiken en gedichten op de kleitabletten die ze maakten, is op te maken hoezeer zij honing
waardeerden.
“Zoet als honing”, “geuriger dan honing”, “met honing gevuld”, is allemaal te lezen op de kleitabletten.
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Het oude Egypte heeft een ingewikkelde geschiedenis en wordt ingedeeld in: de Oudste Periode, het Oude Rijk, het Middenrijk en het Nieuwe Rijk. Of de Egyptenaren in al deze perioden
aan bijenteelt deden, is niet bekend.
Er bestaat wel een reliëf op een graf, waarop een imker achter een bijenstand van opeengestapelde aarden buizen knielt
en honing eruit haalt.
In het Oude Rijk werd er geen honing aan de doden meegegeven, hetgeen wel bij de latere farao’s gebeurde. De honing
zat in met was afgesloten, luchtdichte vaten. Na 4000 jaar,
was bij het openen van de graven de honing nog steeds goed
te eten. Deze honing zou voor de doden bedoeld zijn als spijs
en offergave op de reis naar het hiernamaals.
De inhoud van de papyrus Smith (deze papyrus werd in 1892
gekocht door Edwin Smith in Luxor en stamt uit het Oude Rijk,
2700-2250 v. Chr.) vertelt o.a. over de wondbehandeling met
zalf, olie en honing. Het toont dus aan hoe oud de kennis van
de geneeskracht van honing in Egypte al was.
Er zijn ook wandschilderingen ontdekt uit het Middenrijk
(2000-1570 v. Chr.), in de graven van Thebe, die de manier
van werken bij de behandeling van bijen en de winning van
honing uitbeelden. Ongeveer 1530 voor Chr. ontstond de bekende papyrus Ebers, waarin honing in diverse recepten werd
aanbevolen.
Ook op de papyrus Heart uit het Middenrijk vermeldt men
over de honing die in de geneeskunde werd gebruikt.
Onder Ramses 11, de derde farao van de
19e dynastie uit de Egyptische oudheid
(overleden 1213 v. Chr.) kregen hoge
ambtenaren een deel van hun salaris in de
vorm van honing uitbetaald.
De Joden, Indiërs, de Grieken en de Romeinen, hielden ook bijen en oogsten de
honing. Van de Galliërs en Germanen
leerden de Romeinen een soort honingwijn kennen uit honing en gegist gerstenat, het honingbier. Er werden honingkoeken gemaakt, in honing geconserveerde vruchten. Vooral kweeperen waren hiervoor erg geschikt.
De artsen kenden vele met honing bereide drankjes.
Met de welstand steeg het gebruik van honingwijn, er werden smaken aan toegevoegd; specerijen als bijvoorbeeld kaneel, maar ook bloemen zoals rozen en viooltjes. Ook mengde men
honing met wijn.
De Germanen verzamelden, evenals de mensen uit de prehistorie, de honing van de wilde
bijen.
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Ook heden ten dage gebruiken mensen honing. Sterker nog, steeds meer mensen gaan weer
de goede en echte honing consumeren.
Als we aan honing denken, dan denken we aan de bijen die deze kostbare lekkernij maken.
Het is een wondere wereld in een bijenkast.
Een honingbijenkolonie is verdeeld in drie soorten bijen: de koningin, de werksters en de darren. Iedere bij heeft een taak, te beginnen met de koningin van het bijenvolk.
De koningin is de moeder van alle bijen in de bijenkast en kan wel tot 2000 eitjes per dag
leggen.
De werksters hebben de meeste taken in de bijenkast.
In de loop van het leven van een werkster krijgt ze veel rollen, van schoonmaakster, bewaakster tot voedselzoekster.
De darren hebben alleen tot taak:
het paren met een onbevruchte
koningin in de lucht.
Als een koningin een werkstereitje
legt, een bevrucht eitje, duurt de
ontwikkeling 21 dagen tot er een
jonge bij uit de cel komt.
Ontwikkelingsduur van een werkster:
De eerste 3 dagen is het een gewoon eitje.
Van de 4e tot 10e dag is het een
etende larve.
Van dag 10 tot en met de 20e dag
spint de larve een cocon en verandert in een verzegelde cel.
Op de 21e dag komt de werkster uit de cel gekropen. Vooraf knaagt zij het dekseltje kapot
waarmee haar cel is afgesloten.
Als de werkster uit het ei gekropen is, wachten haar achtereenvolgens de volgende taken:
Van de 1e-3e dag: het poetsen van vrijgekomen broedcellen.
Van de 3e-12e dag: broedverzorging (als voedsterbij de larven voeren met het voedersap dat in de eigen voedersapklieren is geproduceerd of
verzorgen van de koningin in de hofstaat of
verzegelen van de broedcellen.
Vanaf de 12e dag: nectar overnemen van thuiskomende vliegbijen of
met de vleugels waaieren om de kast te ventileren of
als wachtbij de vliegopening bewaken of
was zweten en deze verweken tot bouwmateriaal voor de raten.
vanaf de 20e dag: als haalbij nectar en stuifmeel halen, eventueel propolis en ook wordt
er soms water opgehaald
na de terugkomst van de vlucht nectar of water afgeven aan de jongere huisbijen of
stuifmeel in de raten brengen
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Een werkster weegt de helft van de koningin.
Ze heeft een angel met weerhaken aan het uiteinde van haar achterlijf.
Alleen de werksters kunnen steken en ze steekt alleen als ze het volk moet beschermen, als
er dus echt gevaar dreigt.
Want, als ze steekt, moet ze dat met haar
dood bekopen, de angel blijft namelijk
met de weerhaakjes vast zitten in het
vlees. Hierdoor wordt de hele angel uit het
lichaam van de bij getrokken, samen met
de gifzak. Als men gestoken wordt door
een bij, moet men dus nooit krabben of
trekken aan het gifzakje of angel, men
drukt dus dan alleen het gif uit het zakje.
Probeer met een dun mesje de angel te
verwijderen.
Legt een koningin een bevrucht eitje in
een werkstercel dan ontwikkelt zich daaruit een werkster.
Wordt er een eitje gelegd in een koningin- Een stekende bij
nencel, dan ontwikkelt zich daaruit een
koningin.
De ontwikkelingsduur van een koningin:
De eerste 3 dagen is het een eitje.
Van de 4e tot de 10e dag is het een etende
larve. Het voedsel van deze koninginnenlarve is koninginnengelei.
Daarna spint de larve een cocon en verandert ze in de cel als een koningin.
Ze is na 16 dagen volgroeid!
Als de koningin een onbevrucht eitje legt,
komt er een dar uit.
De ontwikkelingsduur van een dar:
Een koningin op de raten
De eerste 3 dagen is het ook een eitje.
e
e
Van de 4 tot de 10 dag een larve.
Daarna spint ook deze larve een cocon en na 24 dagen is dit volgroeid tot een dar en komt hij
uit het raatje.
Maar hoe weet de koningin nu of ze een bevrucht of een onbevrucht eitje moet leggen?
Voordat ze een eitje legt, controleert ze of de cel schoon is en meet ze met haar voorpoten de
celgrootte.
Werkstercellen hebben een diameter van ca 5,3 mm, de darrencellen daarentegen hebben
wel een doorsnee van ca 6,9 mm!
Als de koningin een bevrucht eitje legt, voegt de koningin tijden het leggen sperma toe uit
haar zaadblaasje en dan ontstaat er een bevrucht ei. Bij een darrencel doet ze dit niet en dat
geeft dan een onbevrucht ei.
Een koningin kan een maximumleeftijd krijgen van wel 5 jaar, een werkster of werkbij ca 6-8
weken in de zomer en in de winter 6-8 maanden. Een dar leeft maximaal 6-8 weken.
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Pasgeboren bij
Imkers zorgen er vaak voor dat de koningin van een volk niet ouder dan een jaar wordt.
Hoe ouder een koningin wordt des te minder zij eitjes gaat leggen.
Om de koningin goed te kunnen vinden en om te kijken in welk jaar ze geboren is, merkt de
imker haar met een klein schildje, zie bovenstaande foto van de koningin.
Dit verhaal is in het kort een stukje geschiedenis en de opbouw van bijen in een bijenkast.
Over een maand zullen we het verhaal vertellen over het heerlijke, zoete product wat de werksters uit de bloesems halen en verwerken tot heerlijke honing.
Nu alvast een lekker kiprecept met rozemarijnhoning.

Kip met boursin, honing en bacon
INGREDIËNTEN:
* 80 gram boursin
* 2 grote kipfilets (ongeveer 300 gram)
* een handje blanke rozijnen (30 gram)
* 6 plakjes bacon
* 2 eetlepels rozemarijnhoning
* 1 courgette
* 1 teentje knoflook
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BEREIDINGSWIJZE:
Verwarm de oven voor op 200°C.
Meng de rozemarijnhoning, boursin en de rozijnen door elkaar.
Bak de kipfilets even kort aan in wat boter en bestrooi ze met peper en zout.
Leg nu elke kipfilet op een stuk bakpapier en schep de helft van het honing-kaas mengsel erop.
Daaroverheen leg je de plakjes bacon en dan vouw je het papier goed dicht.
De pakketjes moeten 20 minuten bakken in de oven.
Ondertussen schaaf je de courgette in lange linten en die roerbak je met een geperst teentje
knoflook en wat zout in een beetje olie.
NOTITIES:
Serveer de kip op een bedje van courgette. Mmm!
Lekker met gebakken aardappeltjes of wat stokbrood.
Willem Roeffel en Martha de Boer
Natuurlijk Martha
www.natuurlijkmartha.nl

Kers of perzik? Lol op een salade...
Vorig jaar kochten wij een paar nieuwe bomen en boompjes voor in de tuin.
Zo ook twee kersenboompjes.
Althans dat stond vermeld op het label, dus ga je daarvan
uit. Toch?
Vorige zomer stonden we al met vraagtekens naar het
blad van één van de twee te kijken.
We zijn eruit, het is een perzik. Mooi bloeiend.
Afgelopen weken liet het boompje zich van zijn goede
kant zien en produceerde vele mooie roze bloempjes.
De bloemen van fruitbomen zijn eetbaar dus geen kersenbloezen maar perzikbloesem op de sla.
Een salade, de basis bestond het blad van radijs, een komkommer en een glazen potje linzen, aangevuld met
daslook, kiemen van springbalsemien, look-zonder-look,
veldkers en zevenblad.
Als eetbare bloemen ter verhoging van de gezelligheid op
tafel mochten de bloempjes van onze mooie perzikboom,
stengel-loze sleutelbloem (primula) en viooltjes de show
stelen.
Anneke
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Zevenblad

Look-zonder-look

Veldkers

Daslook

Kiemen van springbalsemien

Stengel-loze sleutelbloem (primula)

Viooltjes

Een kleurrijk resultaat
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Aardappelsalade
In deze aardappelsalade zijn vijf ‘wilde’ ingrediënten gebruikt, die in onze tuin groeien. Naast
dat zij zeer decoratief zijn in de tuin (plantjes, bloempjes), zijn zij ook nog eens heel gezond
en goed te verwerken in allerlei gerechten.

Ingrediënten:
een restant gekookte aardappelen
een witte ui
een rode ui
twee appels
doperwtjes (bio in glazen potje)
zelf ingemaakte komkommer schijfjes (zoetzuur)
een kwart van een citroen op zout (zelfgemaakt)
anderhalve theelepel curry
mayonaise
zeekraal gemalen zilt (verkoopt natuurwinkel in molentje)
zelfgemaakt kruidenzout
Waddenkruidenzout
‘Wilde’ groenten gescoord in eigen tuin:
daslook
hondsdraf
roze winterpostelein
veldkers
zevenblad
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Daslook

Hondsdraf

Roze winterpostelein

Veldkers

Zevenblad

Al het ‘wilde’ groen bij elkaar

Close-up met winterpostelein

Close-up met hondsdraf

We tonen bewust ook wat close-ups van planten die niet heel algemeen gebruikt worden,
zoals winterpostelein en hondsdraf, zodat je daar ook aan gewend kunt raken.
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Werkwijze:
De aardappelen komen uit de koelkast. We hebben nog een restantje staan. Koud zijn zij
heel prettig te verwerken.
Snijd de aardappelen in kleine stukjes en doe ze in een ruime mengkom.
Maak de witte en de rode ui schoon en snijd ze in heel kleine snippers. (Denk aan het formaat snippers zoals je ze ook krijgt bij een zoute haring).
Snijd de appels in vier parten, snijd de parten ook in kleine stukjes.
Doe de uien- en appelsnippers bij de aardappelen in de mengkom.
Meng alles alvast door elkaar.
Giet de doperwten af in de vergiet. Laat ze goed uitlekken.
Snijd de komkommerschijfjes in kleine stukjes. Als je geen komkommerschijfjes hebt, kun je
ook augurken gebruiken. Snijd deze ook in kleine stukjes.
Snijd de kwart van de citroen in dunne plakjes en snijd deze plakjes ook heel fijn.
Meng alles weer goed dooreen in de mengkom.
Voeg twee à drie eetlepels mayonaise toe en meng nogmaals goed dooreen.
Om het salademengsel op smaak te brengen, gebruik je zout en peper. Zout kun je naar
smaak toevoegen in de vorm van gedroogd en gemalen zeekraal, zelfgemaakt kruidenzout,
Keltisch zeezout en/of Waddenkruidenzout. Dit laatste is kant-en-klaar te koop in de natuurwinkel.
Voeg ook de curry toe. In plaats van curry kun je ook gemalen kurkuma gebruiken.
Snijd dan de ‘wilde’ groenten fijn en meng deze ook door het salademengsel.
Voeg eventueel nog wat mayonaise toe om de salade smeuïg te maken.
Proef de salade; test de smaak. Voeg eventueel nog iets aan kruiden toe, maar bedenk dat
alle smaken meer tot hun recht komen als je de salade een nacht afgedekt in de koelkast laat
staan.
Je kunt, als je dat wilt, de salade opmaken, door op een mooie roestvrijstalen schaal blaadjes
sla te leggen, daarop de salade te scheppen en netjes af te strijken en vervolgens te bedekken met een dun laagje mayonaise. Ter versiering kun je dan nog waaiertjes snijden uit een
halve augurk en deze over de salade te verspreiden. Ook kun je een of twee eieren hard koken en plakjes ei op de salade leggen. Als je deze aardappelsalade onderdeel wilt laten zijn
van een (uitgebreide familie)lunch, toont dit heel mooi. Hij is niet alleen heel lekker, maar
ook een lust voor het oog.

De salade is klaar;
alles is goed dooreen gemengd

Het resultaat op het bord, gedecoreerd met
enkele blaadjes en bloempjes hondsdraf
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Aardappelsalade de tweede dag...

Als wij aardappelsalade maken, maken we altijd te veel. Tweemaal lol.
Een tweede portie, aangevuld met zelfgekweekte tuinkers, de bloemblaadjes van mini-tulpjes,
viooltjes, maartse viooltjes en hondsdraf.
Maartse viooltjes zijn niet hetzelfde als de viooltjes die in dit geval geel zijn op de foto.
Maartse viooltjes, de naam zegt het al bloeien in maart, maar in april kan ook nog net zo gemakkelijk. Ze ruiken heerlijk en heten dan ook 'Viola odorata'.
Odorata betekent welriekend.
Dat is beslist niet overdreven want ze ruiken werkelijk fantastisch en wat voor velen wellicht
heel verrassend is, ze smaken zoet.
De bladeren, deze zijn rondachtig van vorm, zijn ook eetbaar.
Als eetbare bloemen liggen op deze salade dus het viooltje waaraan je als eerste zult denken
en het maarts viooltje.
De kleine paarse bloempjes van de hondsdraf versterken de paarse maartse viooltjes in het
geheel.
Hondsdraf heeft een kruidige smaak, de blaadjes zijn mooi van vorm, zijn klein en zijn gemakkelijk te verwerken. Denk ook eens aan een blaadje met een paar bloempjes van de hondsdraf
op een belegd toastje.
Een maarts viooltje slaat dan overigens ook geen gek figuur.
Zelf tuinkers kweken, zo leuk en o zo gemakkelijk.
Wij hebben een glazen schaaltje met een roostertje, de zaadjes strooi je op het roostertje,
water in het schaaltje net tot onder het roostertje en voilà.

31

Wel elke dag een paar keer het water verversen maar binnen een paar dagen kun je oogsten
als je mazzel hebt. De tuinkers op deze foto konden we binnen vijf dagen verwerken.
Van zaadje tot heerlijke tuinkers in vijf dagen tijd.
Wie zich wil richten op het kweken van kiemen, er is zoveel mogelijk, kan het boekje 'Kiemgroenten zelf kweken' aanschaffen, met als subtitel:
Een overzicht van de lekkerste kiemen, microgroenten en minibladgroenten.
Het is geschreven door Folko Kullmann. De uitgeverij is Deltas.
Recent liep ik er tegenaan en heb het gekocht met het idee dat het wellicht leuk is dit met
jullie te delen. Op de achterkant staat: Superfoods kweken op je eigen vensterbank! En dat
zijn het. Kiemen zijn superfoods.
Een zaadje wil een plant worden. Als een zaadje net begint te ontkiemen dan bevat dat heel
veel kracht, goede energie.
Moet je je eens voorstellen wat er nog moet gebeuren voor zo'n kiem een grotere of hele
grote plant is. Dan hebben we het nog niet eens over de kiemen van bomen en struiken.
Hiermee wil ik niet aangeven dat alle bomen en struiken eetbaar zijn, maar kiemen van bijvoorbeeld de beuk is een superfood, eetbaar en zo'n kiem heeft als drive een grote boom te
worden. WAUW! POWER! Een superfood! Via de aardappelsalade eindigen we met de blik op
superfoods.
Maar de salade smaakte heerlijk en de aanvullingen waren gezellig en smaakten heerlijk.
Anneke

Viooltjes en tulpenblaadjes

Tuinkers

Maartse viooltjes

Hondsdraf
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Ode aan de Japanse duizendknoop

Bestrijden heeft geen zin...
Met gif al helemaal niet; bovendien verpest je de omgeving en beïnvloed je de gezondheid
van anderen, maar… ook van jezelf. Deze plant heeft ons wat te vertellen!
Wetenschappelijk is namelijk bewezen dat hij kwaliteiten heeft in het ondersteunen van kanker op een positieve manier. Alles wat bij je groeit hebben we nodig.
Wat zien we overal gebeuren?
Juist deze plant rukt op als een bezetene, kent geen grenzen, gaat door beton en asfalt als
het moet. Laten we deze plant omarmen en positief gebruiken.
Niet in je tuin planten, dat is te dol, er staat genoeg in de vrije natuur.
Overigens is deze plant familie van de rabarber.
De stengels goed schillen als je de wat dikkere oogst, maak er moes van met bijvoorbeeld
appels en kaneel, of verwerk de stengels in taarten en cakes.
Wel jezelf ervan overtuigen dat er geen harde delen meegaan.
Alles waar we tegen vechten zien we als een plaag en alles wat we gaan omarmen is een zegen! Leer je omgeving anders naar het Japanse duizendknoop te kijken, trek er met een
mesje in de hand op uit. Mesje meenemen is prettig, plukken gaat niet zo fijn.
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Extra noot:
Alleen hele dunne stengeltjes kun je zonder te schillen verwerken maar het is aan te raden
het buitenste vel te verwijderen.
Snijd ze stengels in kleine stukjes als je deze in een cake of taart verwerkt.
Samen met appels kun je heerlijke gerechten maken, zowel in cakes als taarten en als moes.
De moes even pureren en je bent eventuele draden kwijt.
Wie een moes als deze een zoete smaak wil geven kan kiezen voor kokosbloesemsuiker.
Persoonlijk maak ik een dergelijke moes graag puur, maar daar zijn de meningen altijd over
verdeeld.
Japanse duizendknoop is een bijzondere plant waar echt wel leuke gerechten mee te bedenken zijn.
De stengels beginnen zich weer te laten zien dus trok ik er kortgeleden op uit met een
mandje en mesje naar een plek in de buurt waar je pure onbespoten stelen kunt scoren.
Het pekelen van stelen, genoeg voor één weckpot leek mij leuk om te doen.
Gepekelde duizendknoop
Ingrediënten, uitgaande van een weckpot van 1 liter
• jonge stengels van duizendknoop
• 250 ml appelazijn
• halve liter water
• kokosbloesemsuiker naar eigen idee, paar eetlepels
• kruiden naar eigen idee, bijvoorbeeld een mengsel voor inmaken
• komijn- of karwijzaad
• laurierblad
• peperkorrels
• Keltisch zeezout, plus/minus anderhalve eetlepel
Werkwijze:
Was de stengels en mochten zij al wat dikker zijn haal dan de taaie velletjes eraf.
Pas de lengte aan bij de weckpot, iets lager dan de rand op maat snijden. Kortere stukjes
gaan er gewoon tussen, doe de stengels in de weckpot.
Doe het water met de azijn samen met de suiker in een pan en breng aan de kook.
De overige ingrediënten kunnen bij de stengels in de pot.
Zodra de inhoud van de pan kookt haal je de pan van het vuur en vul je de weckpot.
Deksel dicht en zet de pot een aantal weken weg. Het is aan te bevelen deze geregeld even
‘om te schudden’.
Wanneer je dergelijke ingelegde lekkernijen een maand laat staan komt dat de smaak ten
goede.
De stengels kunnen bij een zomers voorgerecht gepresenteerd worden of waar je ze maar
lekker bij vindt.
Extra noot:
Op gevoel voeg je de diverse ingrediënten toe. Bijvoorbeeld 2 tot 4 of 5 laurierblaadjes, afhankelijk van hoe groot zij zijn. Houd je van gepeperde maaltijden of niet, bedenk dat onze
verre voorouders in vroegere tijden ook van alles op het gevoel uitvoerden.
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Voor dergelijke ‘expedities’ is geen vaste maat ten aanzien van kruiden, zout, azijn en wat
we maar gebruiken. Volg je een ‘uitgebalanceerd’ recept dan volg je de smaak van iemand
die dat heeft bedacht.

Jonge scheuten Japans duizendknoop

Verzameld in een mandje

De oogst

Verwerken tot moes

In stukjes gesneden in de pan

En als moes in weckpotten gegoten

Wat anders is het natuurlijk als een verhouding meel heel nauw mikt bij het bakken van broden of taarten. We negeren niet de ervaring van anderen of wat op beschrijvingen staat aangegeven als je bijvoorbeeld een pak cakemix koopt, maar de boodschap is: ga luchtig om met
de kruiden die als tip aangegeven staan. Heb jij wat anders in huis en is dat je smaak? Volg je
gevoel!
Anneke
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Jonge scheuten Japans duizendknoop

Het blad groeit als kool

En een bloeiende plant – heel mooi om te zien
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Stamppotje met 'wilde' groenten...
Afgelopen week hebben we een stamppotje gemaakt met 'wilde' groenten uit eigen tuin.
Zevenblad, bonte dovenetel en look-zonder-look werden fijngesneden en rauw door de aardappelen geschept.
Pureer de aardappelen met een handstamper.
Als je zin krijgt om dit recept ook te maken: doe dit zoals je dat gewend bent.
In de vriezer lagen nog spruitjes en we hadden nog een pakje vegetarische wokblokjes.
Een drietal eetbare bloemen zorgden voor een feestje op ons bord.
De paardenbloem (bloemblaadjes los geplukt) zorgde voor het zonnetje, de vergeet-mij-nietjes en hondsdraf voor een glimlach.
(Door de stamppot deed ik een scheut azijn, een kuipje crème fraîche, een beetje roomboter,
een scheutje olijfolie en wat zwarte peper.
Een beetje nootmuskaat en een klontje roomboter over de spruitjes.
Ras el hanout (kruidenmix) en ketjap manis door de wokblokjes.)
Anneke

Zevenblad

Bonte dovenetel

Alle drie de groenten

Close-up

Paardenbloem

Vergeet-mij-nietjes

Look-zonder-look

Hondsdraf
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De bloemen tezamen

De maaltijd

Close-up – feestje toch?

Salade met beukenkiemen en lariks

Beukenkiemen, een superpower.
Een kiem groeit tot...
In dit geval wil een beukenkiem een beukenboom worden.
Daar is veel kracht voor nodig, naast dat er natuurlijk wel ruimte moet zijn dat te verwezenlijken.
Daarom kunnen wij ongegeneerd genieten van kiemen in bosrijke gebieden waar heel veel
beukenbomen staan.
Als alle kiemen tegelijk tot een grote beukenboom groeien dan wil je niet weten wat er gaat
ontstaan, dat is onmogelijk als je ziet dat veel kiemen in bosjes bij elkaar staan onder bomen
die al heel veel ruimte innemen.
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Beukenkiemen

Lariks

Judaspenning

Dagkoekoeksbloem

Hondsdraf

Close-up van de salade

De nieuwe nog zachte 'naalden' van de lariks smaken citroenachtig en gestrooid over een salade maken zij geen slechte sier. Wij aten een salade van sperzieboontjes, gemengd met rode
bietjes, de helft van een partje citroen dat op zout had gestaan, een schepje van een kruidenmengsel afkomstig uit Georgië, (daar kun jezelf van alles voor invullen), een scheutje olijfolie,
een scheutje azijn en een beetje mayonaise. Dit alles werd goed door elkaar gemengd.
De garnering bestond uit kiemen van beukennootjes, de jonge zachte 'naalden' van lariks,
bloemen van de dag-koekoeksbloem, hondsdraf (bloempjes en blaadjes) en judaspenning.
De bloemen van de koekoeksbloem en judaspenning kleurden mooi bij het overheersende
rood van de bietjes dat de kleur van de salade bepaalde, mede verspreid door de mayonaise
en de olijfolie.
Ook deze salade delen we graag.
Het was heerlijk in combinatie met dobbelsteentjes gebakken aardappeltjes.
Anneke
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Wildplukken rondom Beijum
Opeens is mijn nieuwsgierigheid naar wilde planten en kruiden terug. Met dank aan Anneke!
Met mijn zus Henriëtte deed ik jaren geleden een korte cursus over wilde kruiden en etherische oliën maar het was op de achtergrond geraakt. Ik pluk nog wel brandnetel, paardenbloemblad of de veldkers, die ook in de tuin weer opgekomen zijn, maar de diepte was weg.
Met het voorjaarsboek, wat de meeste lezers wel bekend zal klinken, ging ik op een woensdag
in april naar Henriëtte toe en ook zij was verrukt van alles wat ze zag en las.
Vooral de mooie foto’s trokken ook haar naar iets waar ze als kind een passie voor had.
Ik herinner me dat zij altijd bezig was met het plukken en weggeven van wilde bloemetjes en
druk was met haar herbarium. Kan een sluimerende gezamenlijke passie weer tot leven komen?

Beijum
Beijum is een wijk uit de jaren 70 en ligt met het Zuiden vast aan de stad Groningen, waar het
ook deel van is, maar het Oosten, Noorden en Westen van deze eenvoudige woonwijk is
groen.
Ik houd niet van stadswijken en Beijum lijkt op het eerste gezicht niet anders, maar voelt wel
anders. Is het, het vele groen en de smalle bospaadjes die eromheen kronkelen? Of is het de
multiculturele samenleving in dit kleine stukje Groningen?
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Of is het de ecologische stadsboerderij de Wiershoeck, met een labyrint en pluktuin waar wij
een ‘apothekers’ kruidencursus volgden? Of is het toch mijn eerste herinnering aan deze eenvoudige woonwijk.
Het is rond het jaar 2004 als Henriëtte en ik met een heel kleine groep door de wijk lopen en
ik me verwonder over al het eetbaars wat zomaar in bermen en het Beijumerbos groeit.
Hoe is dit mogelijk en waarom wist ik dit niet? Dezelfde soort vragen die mensen nu nog steeds
zullen stellen. Wat mij het meest getroffen heeft, is de geur van de lindebloesem.
Een rij lindes groeide langs een fietspad door de wijk en de zoete geuren kwamen binnen.
We nemen wat mee en gaan er thee van zetten en natuurlijk gaan we verder met het bereiden
van natuurlijke zalf en olie.
De lindeboom is sindsdien mijn lievelingsboom en voor deze weer gaat bloeien komt het verlangen naar de zacht zoete geur in mij. Met altijd weer die herinnering.

Wildplukken met Henriëtte op 7 april
We hadden overlegd te gaan wandelen maar het wordt een wildplukwandeling.
Want Henriëtte is net zo enthousiast als ze Annekes boek Het ‘wilde’ Genieten, voorjaar, ziet
als ik.
Na een heerlijke lunch bij Henriëtte, gaan we met een paar broodtrommeltjes op pad. In de
winter wandelden Henriëtte, mijn nichtje Renske van 12 en ik bijna wekelijks om van deze
aparte tijd toch iets bijzonders te maken.
We hadden dan zoveel plezier, dat we soms ertegen moesten fietsen om voor negen uur weer
elk bij het eigen huis terug te zijn. En vaak had Renske zelf koekjes gebakken voor de stadswandelingen. Goede herinneringen moet je maken en ik hoop dat Renske later mooie herinneringen heeft aan onze avondwandelingen in de coronaperiode. Net als dat wij goede herinneringen hebben aan de tijd dat wij bezig waren met de wilde eetbare planten en kruiden.
Met de herinneringen aan de korte periode dat we ons verdiepten in wilde planten en kruiden,
lopen we richting Beijum. Er loopt een heel mooi smal bospad langs Beijum, waar je het gevoel
krijgt dat je ver buiten de stad bent. De beleving willen we graag delen.
Er groeit nu al van alles en we komen langs een veldje met daslook. Daslook vinden we beiden
erg lekker en een paar blaadjes die zulke gezonde stoffen geven, maken een gerecht al anders.
We vinden het belangrijk om niet te veel te plukken en ook niet alles van één bosje zodat deze
kaal is. Ook al groeit het wel weer verder, ook andere wandelaars willen genieten ook als ze
niet uit de natuur eten.
Heel klein kleefkruid komt nu op en nu vinden we het nog lekker. De sleutelbloem is er ook al
en we wisten niet dat dit ook eetbaar was. Omdat langs het pad allemaal sleutelbloem groeit,
hebben we hier wat meer van meegenomen en in een soep smaakte het erg lekker.
Als laatste de gezonde paardenbloembladeren geplukt om te verwerken in de avondmaaltijd.
Helaas hebben we vandaag niet de tijd om ook samen te eten en maken we ieder onze eigen
maaltijd van de ‘oogst’.
Ja, eten uit de natuur, het was niet weg, maar tijdelijk ver weggezakt.
Ellen Joling, Eelderwolde
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Een dorstige koolmees?
Toen onze buren Carel en Yvonne op een middag even gezellig een wit wijntje namen op hun
terras, kwam een koolmees poolshoogte nemen. Want wat zit er toch in die glazen?
Er werd niet van gedronken.
Misschien had hij trek in iets sterkers?
Wel ging de koolmees er met een cashewnoot vandoor.
Tja, wat wil je, als je de hele winter door gevoerd wordt?
Dan kan die cashewnoot er ook nog wel van af.

42

Boerenkool aangevuld met superfood

Boerenkool is supergezond.
Wij hadden nog een zak zelf ingevroren boerenkool in de vriezer liggen. Afgelopen winter
kon ik het niet laten in de buurt, aan de weg, een aantal keren te stoppen voor prachtige
boerenkool.
Die boerenkool lokte mij en dwong mij te stoppen.
Wij hebben standaard een potje met kleingeld in de auto dus ik kan altijd gepast geld in de
daarvoor bestemde trommeltjes doen. Ideaal!
Het contante geld moet er beslist in blijven, niets dan lol tijdens leuke strooptochten.
En waar ik de boerenkool kocht was van particulieren die te veel voor zichzelf hadden, leuker
kun je het niet krijgen, biologisch en voor een prikkie.
Een prikkie... deze zak kreeg een extra prikkie in de pan.
Toen de aardappelen en de boerenkool zover klaar waren om te stampen heb ik daar fijngesneden toppen van de brandnetel aan toegevoegd. Jonge brandneteltoppen, een lust voor
het oog en een SUPERFOOD met hoofdletters.
Gescoord in eigen tuin, zo vanuit de tuin op het aanrecht en in no-time in de stamppot verwerkt. Op deze wijze kreeg de maaltijd waarvan de groente uit de vriezer kwam een voorjaarsprikkie. En wat voor prikkie! Topkwaliteit!
Een bord boerenkoolstamppot mag ook een feestelijk tintje krijgen dus tulpenbloemblaadjes, de stengelloze sleutelbloem (beter bekend als primula) en madeliefjes kregen de eer de
laatste boerenkoolstamppot, afgelopen winter gekocht, op te fleuren.
Anneke
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Brandnetel

Madeliefjes

Tulpenbloemblaadjes

stengelloze sleutelbloem (primula)

Aardappelen en brandnetels

Jonge brandneteltoppen

Brandneteltoppen fijngesneden

Alles in de pan
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Gebakken ei met tulpen en groenten

Tulpen zijn in deze tijd fantastisch om in de keuken te verwerken. Echt zo leuk.
Wellicht ten overvloede: ze mogen echt niet zomaar ‘ergens’ gekocht zijn, je moet zeker weten dat ze van biologische afkomst zijn.
Als groenten plukte ik uit eigen tuin: brandnetel, hondsdraf, de eerste mooie scheuten van
de maggi (lavas) en zevenblad.
Alle groente grof 'fijn' gesneden en even vooraf in roomboter met groenten verwarmd en
goed geroerd.
Dus niet laten bakken maar even aangezet.
De roomboter met groenten was twee dagen eerder gemaakt en wat nog over was kon mooi
dienstdoen om het ei met de groenten in te bakken.
De eieren en de groenten door elkaar geroerd en samen langzaam laten garen.
Voordat het ei helemaal gaar was de in reepjes gesneden tulpenbloemblaadjes van één tulp
er bovenop gelegd en daar plakjes kaas overheen gelegd.
De tweede tulp ging er als laatste bovenop, de bloemblaadjes mochten in hun geheel pronken.
Een smakelijk gebakken ei met een vrolijke look.
Zout en versgemalen peper erover en klaar.
Anneke
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Brandnetel

Zevenblad

Lavas (maggi)

Close-up van maggi

Hondsdraf

Hondsdraf en brandnetel

Tulpenbloemblaadjes

Diverse ingrediënten
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Kruidenboter om in te bakken

Het groentemengsel in de koekenpan

Eieren geklutst erbij, langzaam laten garen

Tulpenblaadjes fin reepjes snijden

Over het ei verspreiden

Plakjes kaas erop

Decoreren met hele tulpenblaadjes

Het eindresultaat
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Flessenrekje... plantenrekje
Aan de hand van mijn inmiddels beroemde gele
flessenrekje even delen hoe leuk Tjarda daarop
reageerde en er nu ook eentje heeft.
Het gele rekje, ooit in een kringloopwinkel gekocht voor 1 euro heeft zich al vaak bewezen.
Ter plekke bedacht ik wat ik ermee ging doen.
Het rekje stond op de grond, zag er nog mooi uit
en kostte één euro.
“Ga je weg, anders pak ik je weg...”
In gedachten zag ik er glazen potjes in waar geplukte 'wilde' groenten en eetbare bloemen in
kunnen staan.
Superhandig, want als we plukken en je bent niet meteen thuis
kan je 'handel' snel slap gaan als de temperaturen wat oplopen.
Bovendien is alles meteen gesorteerd en als je thuiskomt kun
je het rekje in de schaduw of binnen koel weg zetten als je niet
direct aan het kokkerellen gaat.
Het gele rekje staat ook op één van de ansichtkaarten die we
verkopen en zo kreeg ik van Tjarda de vraag hoe zij aan zo'n
rekje kon komen.
De mail die zij er achteraan stuurde gaf meteen het antwoord,
ze had op internet onder Curver gekeken.
Het duurde niet
lang of ik kreeg
een foto van een
grijs
flessenrekje.
Om de prijs hoef je het niet te laten en het werkt
fantastisch.
Bij de kringloop of gewoon in de handel, flessenrekjes zijn er te kust en te keur.
Leuk Tjarda

, jij ook veel plezier met je rekje.

Anneke
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Eiersalade met daslook
In Anneke haar boek ‘Het Wilde Genieten Voorjaar’ staat een recept van kruidenboter met
daslook, supermakkelijk te maken, met de paasdagen gemaakt, en oh zo lekker.
Afgelopen zaterdag kreeg ik weer een dikke hand daslook van iemand en die heb ik fijngesneden door ‘mijn’ eiersalade recept gedaan in plaats van de bieslook die ik er anders altijd in
doe. Ik kan het originele recept wat ik ooit ergens uitgeknipt heb niet meer vinden. Hierbij
zoals ik het mij herinner en voor mezelf heb aangepast. Ik volg eerlijk gezegd nooit zo de recepten, ik volg het idee
.
5 of 6 gekookte eieren snijden en mengen met
2 of 3 eetlepels biologische of eigengemaakte mayonaise en
2 of 3 eetlepels biologische kwark of Griekse yoghurt
Geraspte biologische kaas erdoor, ik meen 100
gram, maar doe qua hoeveelheid wat je zelf lekker
vindt.
Een flinke hand daslook fijnsnijden en erdoor mengen.
Eventueel nog wat peper en Keltisch zeezout toevoegen.
Lekker op een stokbroodje of toastjes. De eiersalade op de foto is gemaakt met 2 eieren.
Barbera Smit

Junior-nieuwsbrief
De Junior, ook vallend onder Project7-blad, brengen we graag onder jullie aandacht.
Een nieuwsbrief niet alleen geliefd bij de junioren waar deze
nieuwsbrief ooit voor bedacht is maar ook bij vele ‘oudere’ junioren.
Hieronder de link naar de nieuwste versie.
Wie deze ook elke maand in de mailbox wil ontvangen kan dat via
een mailtje aangeven. Vermeld wel even dat het om ‘junior’ gaat.
anneke@project7-blad.nl

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-04-APRIL.pdf
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Lariksazijn

Lariks, een naald verliezende boom.
Elk voorjaar weer een sprookje zoals de naalden weer aan de lariks verschijnen.
Donzig om te zien, een hoog aaibaarheidsgehalte.
De zachte 'naalden' smaken enigszins citroenachtig en zijn heel goed te gebruiken op salades,
in koude sausen maar een paar takjes in azijn missstaat ook niet.
De weckpot op de foto werd gevuld met takjes lariks, gemengde peperkorrels, kruidnagels,
mosterdzaad en jeneverbessen.
Hoeveel?
Alles op de gok en het gevoel.
Behalve de lariks is de rest van de ingrediënten droog in de weckpot gegaan.
Deze pot is op zaterdag 24 april gevuld en mag een paar weken staan trekken.
Zie je het kleurverschil? De foto waar de azijn al iets donkerder ziet. Daar zit amper tweeënhalf
uur tussen.
De pot staat in de keuken op het aanrecht.
Lariks, de L is van legio. Legio wil zeggen: meer, dus een bundeltje naalden.
De D is van duo. De den heeft twee naalden.
De S is van solo. De spar heeft één naald.
Een leuk ezelsbruggetje om aan te denken als je wilt weten met welke boom je te maken hebt.
Ze kunnen allemaal gebruikt worden, eerdaags ga ik op strooptocht naar jonge sparren- en
dennentoppen.
Wordt vervolgd in deze nieuwsbrief.
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De ingrediënten in azijn

De azijn verkleurt al – tweeënhalf uur later

We gaan zien hoe zich dit verder ontwikkelt.
Anneke
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Groentenboter

Laat roomboter op kamertemperatuur komen en vul deze aan met fijngesneden daslookblad, blad van look-zonder-look en zevenblad.
Meng dit alles goed door elkaar.
Decoreer de madeliefjes als blikvanger op het eindresultaat.
Anneke

Blad van look-zonder-look

Zevenblad

Daslook

Madeliefjes
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Roomboter op kamertemperatuur

Fijngesneden groenten erbij

Goed dooreen mengen

Close-up van het eindresultaat

Wandelen, samen leren, elkaar inspireren…
Alles begint met een idee.
Zo ontstond bij mij het idee om eens ‘wat varkens los te laten’ omtrent samen wandelen,
samen leren en elkaar inspireren.
Want het is echt heel leuk om je te richten op wat om je heen groeit en eetbaar is.
Maar nog leuker is het om dat samen met een paar anderen te ondernemen waardoor je elkaar inspireert en de kans veel groter is dat je ermee bezig blijft.
Een tijd geleden heb ik al eens een oproep gedaan.
Wie o wie?
Wie heeft er zin om in eigen omgeving, al is het met één persoon, samen te wandelen, te
kijken, te ontdekken?
Wellicht ontstaat er door deze gelegenheid een mogelijkheid eens samen te kokkerellen, ’t is
maar net hoe dat zich gaat ontvouwen.
Nog leuker is het als je dan ook nog verbonden bent met anderen in het land, in Nederland en
België.
Verbonden wil niet zeggen dat je naar elkaar toe moet reizen; nee, het idee is: allemaal in
eigen omgeving met bekenden of nieuw te ontmoeten personen lekker genieten.
Inmiddels zijn er een aantal dames (heren zijn ook welkom) die hierop gereageerd hebben en
mijn wens is dat er onderling iets leuks gaat ontstaan.
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Via mail kun je contact met elkaar hebben, leuke tips delen, vragen stellen.
Eens in de zoveel tijd kan er een moment afgesproken worden om elkaar via Zoom of Skype
te spreken.
Maar… in dit geval ben ik de aangeefster, de bedenkster
, maar het is tevens mijn wens dat
anderen dit voeden, dragen, samen sturen en grootbrengen.
Gewoon kosteloos, zonder verplichtingen maar wel met de intentie elkaar en anderen te inspireren, om het vol te houden om te leren wat er om je heen groeit, alle seizoenen alert zijn,
het gewoon gaan vinden dat de groente bij je deur groeit. Bij wijze van spreken.
Wanneer er een, noem het, ‘soort vangnet’ is, een groep waar iedereen op kan terugvallen,
dan is het gemakkelijker om vol te houden.
Wanneer je een leuke locatie weet om te wandelen kun je dat samen delen.
Nog leuker gaat het worden als er meer personen om iemand heen komen die ook mee willen
doen, dan kun je samen leuke wandelplekken zoeken, samen boeken in de hand nemen, samen mensen in eigen omgeving uitnodigen ook mee te gaan.
Hieronder vermeld ik de namen met woonplaats van de dames die zich al hebben gemeld.
Wie bij één van hen in de buurt woont en interesse heeft, mail mij.
Wie bij niemand in de buurt woont en wel interesse heeft mail mij ook want met hoe meer
personen we dit kunnen opzetten, des te meer personen bereiken we om te vertellen wat we
allemaal kunnen plukken en verwerken.
Samen genieten is leuk, samen leren en elkaar inspireren ook.
De eerste dames:
Ellen Haveman - Zutphen
Maria van Dreumel - Wijchen
Elsucarla van der Kraan - Zoetermeer
Marleen Deforche - Ardooie (België)
José ten Hoeve - Aalden
Esther Verlinden - Balkbrug
Chantal Smet - Gent (België)
Nanny van Vulpen - Odijk
Voel je welkom en kom erbij!
Iedereen bepaalt zelf wanneer en hoe vaak je op pad gaat, hoe je het invult, het is ons te doen
om actie, actie geeft reactie!
Samen zaaien, samen oogsten!
Anneke
anneke@project7-blad.nl
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Salade met berkenblaadjes, tulpen en viooltjes
Een salade van rode bietjes,
kidneyboontjes en een
schepje yoghurtsaus aangevuld met berkenblaadjes,
tulpen en viooltjes.
Jonge berkenblaadjes kunnen als sla gepresenteerd
worden. Dat kan een beperkte periode, vanaf het
moment dat zij ontluiken tot
de blaadjes stevig van structuur worden.
Volwassen berkenblaadjes
zijn te stug, net als beukenblaadjes, deze soorten oogsten we alleen wanneer de
blaadjes jong en fragiel zijn. Jonge blaadjes geven een energieboost en in het voorjaar presenteer je meteen een op en top voorjaarsgevoel.
Tulpenbloemblaadjes kunnen zowel gesneden als in hun geheel verwerkt worden. Bij grote
viooltjes is het aan te bevelen de bloemblaadjes los te plukken.
Anneke

Heel jonge berkenblaadjes

Tulpen – de bloemblaadjes

Viooltjes

Close-up van het resultaat
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Broden met een eigen twist
Als basis voor deze broden gebruiken wij het recept voor de Khachapuri uit Imeretië, zoals
dat vermeld staat in deze nieuwsbrief op bladzijde XX.
Wil je meer weten over brooddeeg maken, dan kun je kijken op de website: https://millandmix.be/nl/basistechnieken. Daar staat ook meer uitgelegd over gluten.
Tijdens het kneden van ‘ons deeg’ hebben wij er gedroogd uienpoeder aan toegevoegd. Een
poos geleden hebben wij uienringen gedroogd. Daarna heeft Anneke een deel daarvan gemalen tot poeder. Dit geeft nu een lekkere smaak aan het deeg.

Uienpoeder en gedroogde paddenstoelen

Tarwebloem – een kilo

De gedroogde paddenstoelen worden geweld

De overige ingrediënten voor het deeg

Na twintig minuten zijn de paddenstoelen voldoende geweld

Het deeg is gerezen

Na het wegen van de tarwebloem doen we heet kraanwater in een glazen maatkan.
Daarin doen we direct ook de andere ingrediënten (zout, suiker/agavesiroop, gist en boter).
Alles wordt goed dooreengeroerd en de boter smelt gemakkelijk.
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Dan wordt de inhoud van de maatkan in een keer in het kuiltje in de bloem gegoten. Voor
het kneden van het deeg gebruiken we een flinke roestvrijstalen schaal. Met een eetlepel
werken we de bloem vanaf de kant naar het midden van de schaal. Rustig werken, zodat de
bloem het vocht kan opnemen. Voeg tijdens het kneden enkele eetlepels uienpoeder toe en
kneed dit in het deeg mee. Als het deeg wat vochtig is voeg je wat bloem toe, als het iets te
droog is, voeg je wat water bij. Als je een mooi egaal deeg hebt, laat je het drie keer ongeveer twintig minuten rijzen. Zet het deeg in de schaal op een warme plek, met een vochtige,
schone theedoek over de schaal. Kneed tussendoor het deeg lichtjes.
Terwijl het deeg rijst, ontsteken wij de kamado. Je kunt uiteraard ook een oven gebruiken.
Verwarm deze voor op tweehonderd graden.
Het bakken zelf gebeurt op honderdzeventig à honderdtachtig graden.
Ook raspen we de kaas. Wij gebruiken een lekkere pittige kaas, die goed smelt: biologische
jutterkaas van het eiland Terschelling.
Als het deeg voor de derde keer heeft gerezen haal je het uit de schaal. Snijd het deeg in vier
stukken. Rol ieder stuk uit tot een dunne lap. Doe dit een voor een, dat werkt makkelijker.
Wij gebruiken een flink houten werkblad, waarop één lap deeg tegelijk kan worden uitgerold. De overige bolletjes deeg laten we daarom nog even in de kom liggen.

Uitrollen van het deeg

De kaas wordt uitgespreid over het deeg

De paddenstoelen worden verdeeld

De lap deeg wordt dichtgevouwen

De echte khachapuri is eigenlijk rond, maar omdat wij een beperkte bakplaat hebben, vouwen we hem vierkant dicht.
Eerst wordt de kaas over het deeg uitgespreid, daarna de stukjes paddenstoel. We gebruiken
kastanjechampignons, shiitake en oesterzwammetjes.
De eerste twee zijn in plakjes gesneden, de oesterzwammetjes zijn voor het drogen in smalle
reepjes gescheurd.
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Dan kan het eerste brood in de kamado. Tijdens het bakken van de eerste khachapuri herhalen we het proces met de overige drie bolletjes deeg.

Een deeg-envelop met vulling

Het brood ligt op de pizzasteen in de oven

Het resultaat: een heerlijk gevuld brood

Herhaal dit met de overige drie broden

Tijdens het bakken kun je ze even omdraaien

Hier zijn ze alle vier gebakken

De baktijd bedraagt ongeveer zeven à acht minuten aan elke kant. Draai de broden daarom
na de helft van de totale baktijd om.
Als je meer khachapuri’s hebt gebakken dan je nodig hebt, kun je het restant invriezen en op
een later tijdstip even opbakken. Dat kan uiteraard in de oven (ongeveer zes minuten aan
elke kant op honderdzeventig graden), of in de koekenpan op de kleinste gasvlam.
Verwarm het brood langzaam, anders loop je de kans dat de korst hard wordt. Gebruik een
antiaanbakpan en doe een klein spitje bio-roomboter in de pan.
Je kunt deze broden op allerlei manieren vullen.
Een Georgische variant is het Lobiani bonenbrood, waarbij je gekookte kidneybonen toevoegt, samen met ghee en kruidenzout. Ook heel lekker.
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We bakken ze weer eens bruin
Wij wilden nu eens ‘gewoon’ brood bakken. Daarom maakten wij een brooddeeg op basis
van tarwebloem, zonder toevoegingen dit keer. We maakten van het deeg een breekbrood
van zes bolletjes en twee broden in een glazen cakevorm.

Ingrediënten:
een kilo extra kwaliteit tarwebloem (uiteraard biologisch)
zeventien gram gedroogde gistkorreltjes
twee eetlepels agavesiroop
tien gram Keltisch zeezout
vierhonderdvijftig milliliter heet kraanwater (hoeft niet gekookt)
vijftig gram boter
veertig milliliter plantaardige olie

Werkwijze:
Doe de bloem in een flinke (roestvrijstalen) schaal. Maak een kuiltje in het midden.
Los de boter, de gist, het zout en de agavesiroop op in het hete water.
Giet het vocht in het kuiltje in de bloem.
Meng nu vanaf de zijkanten de bloem bij het vocht en kneed alles tot een homogene bal.
Als het deeg te droog is, voeg je nog wat water toe, als het iets te veel kleeft, voeg je nog
wat bloem toe. Doe uiteindelijk als laatste de olie erbij en kneed nog even flink door.
Strooi wat bloem in de mengkom en leg dan de deegbal in de kom.
Dek de kom met het deeg daarna af met een schone, vochtige theedoek en laat het deeg ongeveer een kwartier rijzen op een warme plaats. Dit kan binnen boven de verwarming zijn,
maar wij hadden de schaal gewoon buiten in de zon staan.
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Kneed na een kwartier het deeg goed dooreen en zet het weer warm weg. Doe dit drie keer.
Als je het deeg wilt opdelen voor het maken van een breekbrood en ‘gewone’ broden, snijd
dan de benodigde hoeveelheden met een mes uit de grote ‘klomp’ deeg.
Een breekbrood bestaat gewoon uit een aantal kadetjes in een bakvorm. Wij gebruiken een
terracotta schaal, waarin zes of zeven broodjes ter grootte van een kleine kadet passen. Leg
de deegbolletjes in de schaal en laat ze nog even rijzen. Zo ‘kleven’ ze tegen elkaar en bakken ze aan elkaar vast. Je kunt ze na het bakken weer gemakkelijk van elkaar halen, of ‘breken’.

De twee andere broden worden gebakken in een glazen cakevorm. Ja, die kunnen ook in de
kamado. We wilden daar eens knipbroden van maken, dus werden zij met een gewone huishoudschaar aan de bovenkant in de lengte tot een diepte van ongeveer twee centimeter
doorgeknipt. Tijdens het bakken van het breekbrood stonden zij nog een minuut of twintig
onder de vochtige doek te rijzen. Dat lukte prima, kijk maar naar de foto’s. Ze rezen letterlijk
de pan uit! Ging het deeg er tot dik onder de rand in, na het rijzen waren zij daar behoorlijk
bovenuit gekomen. Het is leuk om dit alles al doende te ervaren.
Zelfgebakken brood is, zo vinden wij, toch wel heel lekker!
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Yoghurtsaus met lariks

Yoghurtsaus kan bij vele gerechten gepresenteerd worden. Denk aan salades, wraps, gebakken aardappelen, broodjes met hartig beleg, dit zijn maar een paar grepen.
De yoghurtsaus met lariks. Lariks kan een korte periode verwerkt worden, als de ontluikende
naalden nog heel zacht zijn kunnen zij op heel veel gerechten gestrooid worden. De smaak is
iets citroenachtig.
De saus waar we hier over spreken bestond uit Griekse yoghurt, een klein beetje mayonaise,
een scheut olijfolie, een scheutje azijn, de helft van een part citroen (uit zout water), gedroogde kruidenboterkruiden (waar o.a. knoflook in zit), gedroogde dille en flink wat lariks.
Deze saus aten wij bij wraps en gebakken aardappelen met salade. Twee dagen lol.
Anneke

Larikstakjes

Naaldjes losgemaakt

Goed dooreenroeren
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Tulpen in eigen tuin, uiteraard biologisch
Zomaar even een blik op diverse tulpen in onze tuin. Ze staan in de volle grond en in potten,
tonnen, bakken, elk najaar stop ik ze overal bij. In het voorjaar gaan ze na hun bloei in de volle
grond en zo komen zij het jaar daarna weer gezellig boven de grond in de tuin.
De oogst is dit jaar best heel goed als we kijken naar wat er bloeit en nog volop in de knop
staat van alle tulpen die vorig voorjaar, tegen de zomer, de grond in zijn gegaan.
Vele verschillende soorten, groot en klein, het is een feestje om steeds weer andere kleuren,
vormen en maten toe te voegen.
De nieuwe tulpen die nu in potten en bakken staan gaan over een aantal weken ook weer de
grond in tussen de planten, bomen en struiken. Het is belangrijk biologische tulpen aan te
schaffen omdat het over bekend is dat de niet biologische soorten doordrenkt zijn met gif en
wat in de bol zit komt automatisch ook in de bloemen. Als wij de bloemblaadjes op culinaire
wijze willen verwerken dan is het verboden de niet biologische soorten daarvoor te gebruiken.
De bloemblaadjes zijn lekker knapperig, je kunt ze in reepjes snijden, in zijn geheel verwerken,
we gebruiken niet de stampers en meeldraden.
De bollen kunnen we in de keuken gebruiken in de tijd wanneer de bollen gerooid worden,
dus na de bloei wanneer de tulpen gekopt zijn (de uitgebloeide bloemen verwijderen, als je
ze niet hebt opgegeten
). Bollen rooien gebeurt in de tulpenhandel en wie er in eigen tuin
zin in heeft is ook bekend met dit klusje maar wij... Wij laten ze in de grond en zien wel wat er
weer opkomt. Kwestie van gemak.
Maar een aantal rooien en in de keuken gebruiken is
een ander verhaal. Dat gaan we in juni ondernemen en dat zullen we dan presenteren.
Anneke
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Yoghurtsaus à la Tzatziki

Tzatziki maak je volgens een bepaald recept met Griekse yoghurt als basis.
Nu ben ik van de 'rotzooi maar raak', maar het eindresultaat deed toch aan deze bekende saus
denken. In plaats van Griekse yoghurt bestond de basis uit schapenyoghurt. Wellicht bedenk
je het niet, maar alles kan, koffiekan, theekan, melkkan, met andere woorden 'we doen vaak
maar wat' en waarom vertel ik dit?
Om iedereen te inspireren er ook zo gemakkelijk over te denken en je niet aan opgelegde
verhoudingen te houden en gewoon zelf maar wat aan te 'fabrieken'.
Schapenyoghurt, niet eens bewust gekocht. Want ik zal opbiechten dat dit geheel per ongeluk
is gegaan.
Bij de natuurwinkel pakte ik twee glazen potten met yoghurt en zonder beide apart te bekijken
ging ik ervan uit dat het Griekse yoghurt was. Nee, geen slecht excuus, want ze stonden ook
pal naast elkaar, zo niet tegen elkaar aan en als je dan één pot bewust ziet dan kijk je verder
alleen naar de houdbaarheidsdatum op de deksels.
En zo was ik thuisgekomen verrast dat ik ook schapenyoghurt had gekocht. Helemaal goed en
ja, dat was het ook want het smaakte echt lekker. De aangebroken pot schapenyoghurt kon
dus mooi dienstdoen als basis voor deze yoghurtsaus.
Als 'wilde' groenten ging er fijngesneden kleefkruid, veldkers en wilde bieslook doorheen.
Ja wilde bieslook, gescoord in de vrije natuur.
Een halve komkommer in kleine blokjes, een tweetal eetlepels mayonaise, een scheut olijfolie
en kruidenazijn volgenden het pad van de 'wilde' groenten en na alles goed door elkaar geroerd te hebben mochten een paar schijfjes komkommer en madeliefjes voor een gezellige
aanblik zorgen. Wij aten deze saus bij zelfgebakken brood, gevuld met kaas en paddenstoelen.
Lekker fris en de link met tzatziki was echt zo gek nog niet.
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Wilde bieslook

Kleefkruid

Veldkers

Alle groenten bijelkaar

Kleefkruid

Veldkers

Wilde bieslook

Komkommer zeer fijn gesneden

De schapenyoghurt leek eigenlijk best wel op Griekse yoghurt, deze samen met de komkommer en olijfolie ligt al dicht bij de basis voor tzatziki.
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Als het beestje maar een naam
heeft, wij blijven het yoghurtsaus noemen en yoghurtsaus
kunnen wij steeds weer anders
maken, maar net wat er voor
mijn handen komt om te plukken.
Leef je uit, leuk om te doen en
netjes werken en secuur snijden
is een vereiste maar verder kun
je heel gewoon je gevoel volgen.
Anneke
Close-up van het eindresultaat – erg lekker!

Koffiepot krijgt een andere bestemming
Deze koffiepot kocht ik op een goede dag in een kringloopwinkel.
Zoals we dan zeggen voor 'een appel en een ei', terwijl de
originele winkelprijs er nog onder stond.
Mazzel.
In gedachten zag ik in deze pot al bloemen staan.
Alleen maar bedenken schiet niet op, dus een mesje genomen, enkele tulpen uit eigen tuin geplukt en de koffiepot gevuld met de tulpen een plekje in de tuin gegeven.
Koffie zullen wij niet uit deze pot schenken maar als bloemenvaas maakt hij goede sier.
Anneke
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Voorjaar op een bordje zuurkoolstamppot

Er stond bij ons nog een pot zelfgemaakte zuurkool in de kast.
We deelden over de afgelopen jaren al vaker het recept hoe je zelf zuurkool kunt maken. Dat
onderwerp zal in de komende maanden wel weer eens voorbijkomen, maar in dit geval ging
het om de uitvoering op het bord.
Een zuurkoolstamppot op een dag in april. De zon scheen, dan hagelde het weer, soms zaten
er sneeuwvlokken tussen en zo scheen de zon weer.
Een bijzondere dag en voor ons een uitgelezen moment om de pot zuurkool 'te grijpen'.
Een vegetarische burger met zeewier combineerde uitstekend.
Het voorjaar, ondanks de winterse buien, lonkte wel om er op het bord een voorjaarsfeestje
van te maken.
Tulpenbloembladeren zijn prachtig, knapperig en combineren mooi. De bloembladeren (zonder stamper en meeldraden) in reepjes gesneden, gecombineerd met viooltjes en het Chinees
klokje (Forsythia).
We vertellen het uitentreuren... Eetbare bloemen moeten altijd van biologische afkomst zijn
of al jaren in je tuin staan. Maar dat is voor alles van toepassing en als je 'wilde' groenten plukt
moet je ook oppassen dat deze niet naast landerijen staan waar men gif spuit.
Deze informatie plaatsen we toch steeds maar weer ergens bij want we merken dat dit toch
wel eens te gemakkelijk opgevat wordt. De zuurkool was overigens gemaakt van spitskool.
Zuurkool, gefermenteerde kool, is ongelofelijk gezond en daar gaan we zeker in de komende
maanden weer op terugkomen.
De laatste pot is op! Gemaakt in de zomer van 2020.
Anneke
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Forsythia bloempjes (ook: Chinees klokje)

Tulpen bloemblaadjes

Viooltjes

Alle bloemen bij elkaar

Zuurkoolstamp

Close-up van de maaltijd
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Kappertjes van de kiemen van beukennootjes

De steeltjes met worteltjes van de kiemen verwijderen. Was de kiemen, grote kans dat er
restanten aarde of oud blad tussen zit.
Leg de kiemen in een schaaltje en schep hier een ruime hoeveelheid Keltisch zeezout bij.
Roer het geheel goed door, afdekken met zout.
Zet het schaaltje koel (in de koelkast) weg en laat ongeveer een etmaal staan.
Spoel de kiemen goed af met koud water. Een tip is om het zout met spoelwater op te vangen, zonde om weg te gooien.
Wij voegen op gezette tijden Keltisch zeezout aan onze compostbak toe dus dit spoelwater
met zout kan daar mooi voor fungeren.
Droog de kiemen eventueel in een oude (schone) theedoek. Doe ze dan in een brandschoon
glazen potje (uitgekookt in water met soda of natriumbicarbonaat), aangevuld met kruiden
naar eigen wens. In het potje met de kiemen op de foto ging een schepje inmaakkruiden,
laurierblad en gekleurde peperkorrels.
Als azijn ging er troebele biologische appelazijn bij, die even aan de kook was gebracht zodat
de hete azijn de kiemen wat sneller prikkelen.
In plaats van appelazijn kun je ook witte wijnazijn of een andere variant gebruiken.
Geduld is een schone zaak!
Het potje met kiemen mag een week of drie, vier koel weggezet worden.
Daarna kun je dergelijke ‘kappertjes’ serveren zoals dat met alle soorten kan bij de maaltijd,
een hapje of waar je maar kappertjes bij wilt presenteren.
Anneke
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Beukenkiemen, ontdaan van worteltjes

Keltisch zeezout toegevoegd

Nu geheel bedekt met Keltisch zeezout

Onze pot Keltisch zeezout (sel gris)

Na een dag op zout, nu afgewassen

In een weckpotje, met kruiden erbij

Troebele biologische appelazijn erbij

Drie à vier weken laten trekken
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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
Het ‘wilde’ genieten – Winter
Nu gaat alle aandacht naar Het ‘wilde’ genieten Winter.
Want ook in de winter kun je nog heel veel ‘scoren’, mits het niet te erg vriest.
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene
informatie; het overgrote deel van het boek bestaat uit recepten.

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