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Wild, wilder, nog wilder…
we kunnen onze lol op de komende tijd!
Wild, wildplukken, kan het nog wilder? Ja hoor, in de komende tijd valt er genoeg te scoren in
ieders eigen omgeving, in de eigen tuin of in bakken op een balkon.
Op een balkon?
Tuurlijk, wie dat wenst kan ook daar ‘wilde’ groenten toelaten en ervan genieten. Wanneer je
een beetje ruimte hebt kun je denken aan een soort van vierkante meterbak op poten.
Lukt een vierkante bak niet maar wel breder en minder diep, er valt overal van alles te bedenken.
Hoe leuk kan het zijn om brandnetels in een bak op je balkon te hebben?
Heel leuk, als je daarvoor open staat.
Met andere woorden: we kunnen al heel snel heel veel.
Dergelijke planten in je tuin toelaten is ook geweldig en geloof mij als ik vertel dat ik jaren
geleden zo echt niet dacht.
Welnee, toen ik nog volop bezig was met het geven van workshops, bloemschikcursus en dergelijke activiteiten moest de tuin aangepast zijn aan die zaken.
Zevenblad in de tuin? Echt niet, geen schijn van kans! Ik
heb er een tuin om laten afgraven.
Toen we naar Friesland verhuisden heb ik een pol meegenomen en in de tuin geplant, dus het zevenblad en ik zijn
weer dikke maatjes en we hebben inmiddels genoeg om
onszelf te voeden, te drogen en op de composthoop te
gooien. Want ook dat is niet verkeerd, overtollig groenvoer
van brandnetels, zevenblad, smeerwortel en andere soorten op de composthoop aanvullen.
Zo zie je maar, een mens kan zich aanpassen aan dat, wat
zijn of haar belangstelling heeft.
Al jaren graaf ik in mogelijkheden omtrent ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen en dan krijg je een reputatie.
Zo was ik afgelopen middag dan ook blij verrast.
Kreeg ik zomaar een mooi vilten heksje cadeau.
Per post kwam er een pakketje met dit schattige heksje.
Waarom?
Omdat iemand blij is met het nieuwste boek 'Het 'wilde'
genieten - gericht op de winter. Een boek met informatie
omtrent datgene wat je kunt plukken uit de vrije natuur en/of eigen tuin, wat velen 'onkruid'
noemen, maar dat heel toevallig wel eetbaar is.
Sterker nog, het is vaak ook nog familie van de welbekende groentesoorten die je kunt kopen
in een winkel, bij een kweker of wat je in je eigen moestuin kunt hebben staan.
De dame die mij het heksje stuurde noemde mij een bio-heksje.
Eretitel! Toch?
Ja wie het begrijpt zal dit beamen.
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Het heksje heeft een mooi plekje in de kamer gekregen. Zo blij mee. Maar voor het een plekje
binnen kreeg ging het even op onderzoek door de tuin waar de drie foto’s getuige van zijn.
Zonder gekheid, het is hartverwarmend hoeveel leuke reacties we krijgen op de vier boeken.
Want we vieren inmiddels dat alle vier boeken er zijn.
Feestje in huize Bleeker.
Vier boeken gericht op ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. We durven rustig te zeggen dat wie deze
vier exemplaren in huis heeft een compleet jaar rond zichzelf en zijn of haar naasten kan voeden met behulp van dat
wat om ons heen groeit.
Als je een paar weken gezonde groente scoort uit de vrije
natuur heb je de boeken eruit voordat je er erg in hebt.
En… informatie op papier is naar ons idee van onschatbare
waarde omdat je niet afhankelijk bent van de grillen van
internet en stroomtoevoer als dat nog eens aan de hand
mocht zijn.
Lees in deze nieuwsbrief meer over de boeken en ansichtkaarten.
Op dit moment zijn er drie sets ansichtkaarten waarvan Set
C net nieuw is.
Geniet ook van de inhoud van deze nieuwsbrief, we blijven
met veel plezier elke maand een exemplaar leveren.
Het inspireert onszelf ook de blik op dat wat om ons heen
groeit te houden en om in de tuin de aangewaaide eetbare
planten te koesteren.
Veel plezier gewenst. Mag ik je een tip geven?
Ga het toepassen.
Geef jezelf de opdracht elke week twee planten die je nog
nooit hebt verwerkt te gebruiken.
Dat kan groente zijn, eetbare bloemen, het maakt niet uit,
maar als je een soort eenmaal op je aanrecht hebt gehad
dan is het sneller normaal en weet je het ook.
Eet smakelijk!
En… dank aan allen die een mooie bijdrage leverden.
We zijn er heel blij mee want samen dergelijke informatie
delen is vele malen leuker en krachtiger.
Lieve groet,
Anneke
Gaasterland, 27 mei 2021
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Geel nagelkruid in de hoofdrol...

Geel nagelkruid

Het resultaat

Viooltjes

Bio tulpen - bloemblaadjes

Close-up

Geel nagelkruid in de hoofdrol op deze salade, ook al zijn het kleine bloemblaadjes.
Geel nagelkruid (Geum urbanum) of gewoon nagelkruid komt in de Benelux vrij algemeen
voor. De plant wordt 30-60 cm hoog. Het is een kruidachtige plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). De soortaanduiding urbanum is afgeleid van het Latijnse woord voor stad, omdat de
soort vroeger vooral in de buurt van steden en dorpen voorkwam.
In de Middeleeuwen werd nagelkruid gebruikt om kruidenwijn uit te brouwen. Ook werd het
toegevoegd aan bier om te voorkomen dat het zuur zou worden.
Tegenwoordig wordt er van de gedroogde plant nog wel thee gemaakt. De bladen kunnen,
mits voor de bloei geplukt, worden gebruikt in salades en soepen.
Deze plant zie je zowel in tuinen als in de vrije natuur, veelal in bossen.
De wortels kunnen gebruikt worden net als kruidnagel, vandaar de Hollandse naam voor deze
plant.
Jonge blaadjes (zijn gewoon lekkerder dan oudere bladeren) zijn rauw te verwerken en de
bloemblaadjes kun je leuk uitstrooien over bijvoorbeeld een salade.
Deze salade bestaat uit rucola, kidneyboontjes, kleine tomaatjes en basilicum.
Beetje olie en azijn erdoor en versierd met de kleine bloemblaadjes van het geel nagelkruid,
tulpenbloemblaadjes en viooltjes.
Anneke
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Groene roomboter...

Citroenkruid

Hondsdraf

Oregano

Peterselie

Zevenblad

Bloempjes van een koolsoort

Viooltjes

Jonge blaadjes van Oost-Indische kers
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Roomboter op kamertemperatuur, aangevuld met fijngesneden citroenkruid, hondsdraf, oregano, peterselie. Het is de kunst de ingrediënten zo fijn mogelijk te snijden om een mooie
boter te kunnen presenteren.
Als laatste werden de jonge blaadjes van de Oost-Indische kers, bloemen van bloeiende kool
en viooltjes toegevoegd.

De fijngesneden kruiden op de roomboter

Het eindresultaat:

Anneke
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Bee’s wraps
Deze keer een onderwerp om het gebruik van plastic te verminderen!
Veel mensen gebruiken te veel plastic!
De verpakkingen worden na gebruik vaak meteen weggegooid.
Plastic is nauwelijks afbreekbaar en we zien dat de zeeën en oceanen vol met zwerfplastic
komen.
Zo zijn wij, als bedrijf in honing en bijenproducten, voortdurend op zoek naar alternatieven
voor verpakkingsmateriaal.
Zo verpakken we de honingpotten, via bestellingen, in geshredderd
karton.
Er is overal karton wat afgedankt wordt; met een zogenoemde shreddermachine maken we er zelf verpakkingsmateriaal van.
Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met het maken van bijenwasdoeken om daar ons brood, fruit en kaas in te bewaren.
Nadat we het steeds drukker kregen met ons bedrijf en de tijd ons
steeds meer ontbrak om deze doeken zelf te maken, zijn we deze gaan
inkopen.
Dit zijn de originele “BEE’S WRAPS”.
We waren hier erg enthousiast over, mooie prints en een kwalitatief
zeer goed eco-product.
We hopen natuurlijk dat mensen in gaan zien dat we zulke producten
meer zouden gaan moeten gebruiken als alternatief voor het huishoudfolie en zodoende ook de plastic afvalberg te kunnen verminderen.
Aanvang, start, begin van de oorsprong van de bijenwasdoekjes.
Sarah Kaeck (ze was een huismoeder van drie kinderen en boerin), wonende in Vermont, USA,
wilde graag bijdragen aan het plastic afvalprobleem. Het streven werd het verbruik van plastic
terugdringen in haar eigen huishouden.
Vaak waren het producten zoals boterhamzakjes, aluminiumfolie en
huishoudelijke vershoudfolie die je maar één keer gebruikt en daarna
weer weggooit.
Zij ging op zoek naar een product wat herbruikbaar en ook nog ecologisch
verantwoord moest zijn.
Na veel experimenten met diverse materialen is ze uiteindelijk op de huidige bee’s wrap gekomen.
Het basismateriaal is een ecologische katoenen doek, dit is behandeld
met organische bijenwas, jojoba-olie en boomhars. Het doek heeft een
duurzaamheidscertificaat (GOTS).
De bee’s wraps zijn duurzaam, ze blijven meer dan een jaar goed, afhankelijk van het gebruik, zijn makkelijk in onderhoud en door je warme handen makkelijk te vervormen. Bij dagelijks gebruik slijt de doek sneller dan
wanneer je hem wekelijks gebruikt.
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De doeken zijn in verschillende formaten voor diverse producten, zijn geschikt voor levensmiddelen zoals kaas, een klaargemaakt appeltje, je lunchpakket.
Vlees, vleeswaren en producten met rauwe dierlijke ingrediënten kunnen niet bewaard worden in een bee’s wrap, dit heeft te maken met de bacteriën en het schoonmaken van de doek.
Door het gebruik van jojoba-olie en de bijenwas hebben de doeken een antibacteriële functie.
Etenswaren blijven langer vers en hierdoor voorkomt het verspilling.
Goed voor het milieu en voor je portemonnee.
De bee’s wraps zijn makkelijk in gebruik. Door de warmte van je handen wordt de doek soepeler en vormt deze makkelijk om je voedsel of om een af te dekken schaal.
Eenmaal in vorm blijft de bee’s wrap zijn vorm behouden.
Kleine wraps om bijvoorbeeld geschikt om een geschild appeltje in te bewaren of een doorgesneden komkommer. Een grotere wrap voor bijvoorbeeld een stuk kaas, een vers brood enz.
Je kunt hem schoonmaken met koud water en een milde zeep. Niet met warm water, want
dan smelt de bijenwas en dat wil je natuurlijk niet. Nadat je hem hebt afgespoeld, hang je hem
even op om te drogen, daarna is de doek weer klaar voor het volgende gebruik.
De doeken kunnen zelfs in de vriezer. Deeg van
een taart over; doe een bee’s wrap er omheen
en het kan zo de vriezer in.
De jojoba-olie en de bijenwas en boomhars hebben antibacteriële eigenschappen.
Bee’s wraps zijn er in verschillende maten; small,
medium, large en een formaat om een brood of
een heel dik stuk kaas in te verpakken.
Er is een sandwich, waar een knoop met een
touwtje aanzit wat speciaal bedoeld is om je
lunch in te verpakken.
Schaaltjes met dipsausjes en marinades kun je

ook ideaal afsluiten met een kleine bee’s
wrap.
De doeken ruiken heerlijk naar bijenwas
terwijl ze deze lucht niet afgeven aan je ingrediënten.
Recept om zelf bijenwasdoeken te maken:
Knip een doek (beslist niet te dik) in het gewenste formaat, maar niet groter dan je bakplaat
is en strijk deze.
Neem 3 delen bijenwas en 2 delen jojoba-olie en verwarm dit au bain-marie, totdat het gemengd en gesmolten is.
Verwarm de oven tussen de 80 – 100 graden Celsius.
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Leg bakpapier op je bakplaat, leg je lap stof erop, schuif de bakplaat vervolgens even in de
oven; het doek moet warm zijn anders stolt de was meteen als je deze erop smeert.
Als het doek heet is, haal je het geheel uit de oven en smeer je het in met een kwast met
gesmolten was. Doe dit gelijkmatig alsof je met verven bezig bent.
Als je merkt dat de was meteen stolt, is de doek nog niet warm genoeg en moet je hem nog
even verder verwarmen in de oven. Zorg ervoor dat je geen druipers krijgt, dus gebruik liever
eerst te weinig was dan te veel. De was trekt in het doek.
Mocht je onverhoopt te veel was hebben gebruikt, leg er dan meteen even een ander doek of
een stukje keukenrol op zodat de overtollige was wordt geabsorbeerd.
Als je het doek hebt ingesmeerd, doe je hem daarna weer terug in de oven. Het doek ziet er
eerst mat uit, als het doek begint te glinsteren is alle was gesmolten. Eventueel kun je er
daarna weer met een kwast overheen gaan zodat alle was in het doek wordt opgenomen.
Daarna weer even de oven in en als alle was helemaal gesmolten is, trek je het doek van het
bakpapier af.
Denk om je vingers want het doek is heet door de oven en de was.
Een foefje wat ik destijds deed, is om het doek met twee knijpers vast te pakken en daarna
even drogen aan de lucht.
Martha de Boer en Willem Roeffel
www.natuurlijkmartha.nl
Drachten

Bloemen van de kool...
Bloemen van alle bloeiende kolen zijn fantastisch om als eetbare bloemen te gebruiken.
Denk aan bloeiende palmkool, eeuwig
moes, boerenkool, witte kool, rode kool, het
maakt niet uit van welke kool, maar kolen
die gaan bloeien zorgen weer voor nieuwe
zaden.
De kool valt onder de kruisbloemigen. Kruisbloemig: wanneer je naar de bloempjes kijkt
zie je tweemaal bloemblaadjes tegenover elkaar staan, vier bloemblaadjes, kruisvormig.
Er vallen heel veel soorten planten binnen deze groep, onder andere: look-zonder-look, damast, pinksterbloem, waterkers, broccolikers, maar ook de kleine tuinkers.
Het schaaltje op deze foto is broccolikers en staat naast zijn grote broer, de boerenkool.
Wie een moestuin heeft, of zomaar wat groenten in de siertuin geplant, kan zijn of haar lol op.
Het is een kwestie van weten en er dan anders naar kijken.
Anneke
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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 heldere wijze worden allerlei tips en ‘tricks’ van het tuinieren, zowel in de bloemen- als
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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Feestelijke lekkernij
Een appelgebakje met ananas, blauwe bessen en crème fraîche, versierd met eetbare bloemen.

Seringenbloemen

Viooltjes

Seringenbloempjes los geplukt en een drietal viooltjes, de kleur aangepast qua combinatie.

Een plaatje, toch?
Anneke

12

Water met de voorjaarszon
De zonnige gele paardenbloemen zorgen voor een zonnig gevoel in combinatie met de
schattige bloempjes van de madeliefjes.
Het jonge blad van het komkommerkruid, de toppen van brandnetels en citroen ondersteunen de bloemen en zo kun je spreken van de voorjaarszon in een kraantjeskan.

Paardenbloem

Madeliefjes

Komkommerkruid

Brandneteltoppen

De kraantjeskan

Close-up van de mooie kleurencombinatie

Anneke
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Posteleinsalade van winterpostelein en roze winterpostelein
Postelein, geplukt uit het bos, aangevuld met kidneyboontjes, sperzieboontjes, een partje citroen dat op zout had gestaan, en een dressing van yoghurt, olie en azijn werd een heerlijke
salade.

Winterpostelein

Roze winterpostelein – close-up

In de plukmand

Close-up van de plukmand

Potje rode kidneyboontjes

Potje sperziebonen

Viooltjes

Bloemblaadjes van biologische tulp

Virginia steak

Even bakken in de koekenpan
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Van beide soorten postelein werd wat achtergehouden om als eetbare decoratie de salade op
te sieren samen met de bloemblaadjes van kleine tulpjes en viooltjes en bloempjes en kleine
blaadjes van de hondsdraf.
Een broodje met vegan sticks erbij en je hebt in een handomdraai een maaltijd op tafel waarbij
je het gevoel hebt even een 'snack' te nemen, maar toch met een gezonde boost, zodat het
niet verkeerd voelt.
Anneke
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Theo Mulder: De boer is de dokter van de toekomst!
Beste mensen,
In 2008 organiseerde Mulder Agro voor het eerst het symposium ‘Wordt de boer de dokter
van de toekomst?’. In 2015 werd dit herhaald en kreeg toen als titel ‘De boer wordt
de dokter van de toekomst!’
Graag willen we in 2022 organiseren:
‘De boer is de dokter van de toekomst’.
Dit kan natuurlijk niet letterlijk.
Maar puur vitaal voedsel komt van een
boerderij. Hippocrates benoemde 400 jaar
voor Chr. al: “Laat voedsel uw medicijn zijn
en medicijnen uw voedsel”.
Dit denken krijgt steeds meer bijval.
Dit blijkt uit bijgesloten podcast. Graag nodigen we u uit om hiernaar te luisteren.
Samen op weg naar boerderijen de apotheken van de toekomst.
https://www.youtube.com/watch?v=4DQ4iaCt4bk

Recept voor: Heksencake
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Inleiding:

Ingrediënten:

Als je tijdens het mengen van het beslag in de kom kijkt, zou je niet
anders kunnen bedenken dan dat het op een heksenbrouwsel lijkt.
Als de blauwe bessen goed vermengd zijn dan geeft dat wel een heel
apart effect, alsof het een heksencake betreft.
Maar... het eindresultaat is heerlijk. Dit is een cakerecept waarmee
je eindeloos kunt variëren. Het is gezellig om zelf op gezette tijden
iets lekkers te bakken voor bij de thee of koffie. Het speltmeel in het
recept kun je ook vervangen door boekweit, of maak een combinatie
met amandelmeel. De voorbewerkte pakketten om zelf taart of cake
te bakken kunnen we gerust in de winkels laten staan want het is
werkelijk een fluitje van een cent om de ingrediënten bij elkaar te
krijgen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkwijze:

125 gram speltmeel
125 gram roomboter
4 eieren
1 theelepel kaneel
1 theelepel natriumbicarbonaat
4 kleine eetlepels kokosbloesemsuiker
blauwe bessen (vers, of een halve zak uit de vriezer bij de natuurwinkel)
3 middelgrote appels

Laat tijdens het maken van het cakebeslag alvast de oven voorverwarmen op 170 graden.
Meng alle ingrediënten goed; het spreekt voor zich dat de appels geschild en in kleine stukjes gesneden verwerkt worden.
Vul een met roomboter ingevette ovenschaal met het beslag. Zet de
schaal in het midden van de oven.
Het duurt ongeveer een uur om de cake te bakken, afhankelijk hoe
je oven reageert.
Of je er tegen het eind de bovenwarmte bij moet doen is een kwestie
van kijken hoe de cake zich ontwikkelt.
Houd vanaf drie kwartier de cake extra in de gaten.
Geen oven werkt hetzelfde, gebruik altijd je eigen ervaringen.
Zet je bezem bij de deur, je hoed hang je zichtbaar op en iedereen
weet dat je thuis bent.
Ze komen vanzelf op de geur af als de cake nog in de oven staat.
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Hartig taartje gepimpt…
Ken je dat?
Je raakt weleens in de verleiding om wat gemakkelijks te presenteren als maaltijd.
Door de week heen zijn er weleens dagen dat je zoveel andere dingen om handen hebt, je
eigenlijk wel iets heel lekkers en ook verantwoord op het bord wilt zien maar het mag snel
klaar zijn en weinig rommel opleveren.
Volgens mij is er niemand die zal reageren om dit tegen te spreken.
Wat wij af en toe heel smakelijk vinden dat zijn hartige taartjes die in de natuurwinkels te
koop liggen.
Deze taartjes kunnen in de oven maar wij hebben een klein koekenpannetje en dat werkt
perfect.
Beetje vet in de pan, taartje erin, deksel erop en langzaam laten warm worden.
Maar we pimpen die taartjes vaak met een beetje zachte kruidenkaas, tomaatjes en daar
een plakje kaas overheen.
Gewoon lekker.
Maar…
We kennen ook de momenten dat we dit wel even praktisch vinden maar toch nog even iets
extra’s erop willen leggen wat supergezond is.
Wat te denken van brandneteltoppen, paardenbloemblad en zevenblad?
Voor de sfeer tulpenbloemblaadjes en viooltjes.

Ingrediënten:
•
•
•
•

Hartig taartje (natuurwinkel - er zijn diverse variaties)
Cherrytomaatjes of snoeptomaatjes
Een bakje zachte kruidenkaas
Plakjes belegen bio-boerenkaas

Het groen (zie foto’s op bladzijde 21):
Vanaf links: zevenblad, brandneteltoppen en paardenbloemblad
Bloemen:
Viooltjes en tulpenbloemblaadjes

Werkwijze:
Smeer de zachte kruidenkaas uit over het taartje.
Snijd de ‘wilde’ groenten grof en verspreid ze, samen met de tomaatjes over het taartje.
Doe het deksel op de pan en laat de taart langzaam warm worden, waardoor het groen en
de tomaatjes garen.
Doe de plakjes kaas over de taart op het moment dat je ziet dat de tomaatjes en het groen
mooi zacht worden.
Decoreer, als de kaas enigszins begint te smelten, de tulpenbloemblaadjes erop. Laat het geheel verder afbakken. Pas op dat de bodem van het taartje niet te hard wordt.
De viooltjes gaan op het taartje voor het opdienen.
Deze samenstelling paste in de tijd waarin we dit taartje ‘oppimpten’. Qua groenvoer kun je
deze soorten het hele jaar wel scoren; er komen steeds weer jonge bladeren tevoorschijn.
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Maar denk ook aan de jonge toppen van kleefkruid, blad van zuring, of wat je maar kunt vinden, dat als ‘wilde’ groenten verwerkt kan worden.
Het spreekt voor zich dat tulpen maar een korte periode te verwerken zijn.
Er zijn echter variaties genoeg te bedenken.
En… zo voelt een ‘kant-en-klaar’ gerecht dat alleen maar opgewarmd hoeft te worden toch
een beetje anders.
Op deze wijze geeft dat een leuk en goed gevoel. Qua tijd ben je hier ook niet lang mee bezig
en daarom is het leuk dergelijke ‘wilde’ groenten zeker in je tuin toe te laten.
Wie geen tuin heeft maar wel een balkon: in grote kuipen groeien ‘wilde’ groenten ook uitstekend.
Anneke

Zevenblad

Brandneteltoppen

Paardenbloemblad

Viooltjes

Tulpen bloemblaadjes

Taartje, groen en bloemen

Close-up

Groen, tomaatjes en bloemen

Kruidenkaas op het taartje

Groen en tomaatjes erop

Langzaam laten garen
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Plakjes kaas even laten smelten

Bloempjes erop

Het resultaat was heerlijk

Kabouterhuisje...
De woningnood voor dit heerschap was snel
opgeheven...
Een beschadigde pot op zijn kant, beetje
aarde, huislook, steentjes en een drietal lege
bloempotjes.
Anneke
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De Zaderij

•
•
•
•

Zaadveredeling terug naar boerenhand
De Zaderij brengt zaadvaste groenterassen terug op de
akker
De Zaderij vermeerdert het zaad zoals het bedoeld is
met en door de natuur
De Zaderij brengt zaadvaste groenterassen terug op de akker voor het behoud van
de biodiversiteit

De Zaderij is een coöperatie van bijna twintig biologische boeren die zaadvaste en patentvrije zaden produceert. Vanuit betrokkenheid bij de natuur, passie en kennis ontstaan. Maar ook met de nodige urgentie voelend en de roep om behoud van zaad-erfgoed, de biodiversiteit en in het verbouwen van groenten dicht bij de mens en natuur
willen staan.

De zaadwereld wordt gedomineerd door winst en efficiëntie
De meeste mensen hebben geen flauw idee waar zaad vandaan komt. Net zomin dat
men weet dat vanaf de jaren ‘70 de zgn. hybride zaden zijn ontwikkeld en dat hierbij
computers en algoritmes bepalen welke zaden er veredeld worden. Dit alles vanuit
landbouw-optimalisatie en winstoogmerk. Het ging hierbij om hoge productie en efficiëntie waarbij er niet gelet wordt op smaak en kwaliteit. Men verloor het contact met
de natuur en wat het beste voor Moeder Aarde is.
Zaadproductie is een technologisch verhaal geworden waarbij de consument op afstand is gezet. En waarbij er slechts zeven grote zaadbedrijven in Europa zijn die (willen) bepalen wat wij eten. En eigendomsrechten claimen op door hen veredeld zaad
waardoor afhankelijkheid en monopolisme ontstaat.
Als we niks doen wordt ons eten dus alleen nog maar bepaald door algoritmes en computers. We krijgen een beperkt aantal ‘standaard’ groenten voorgeschoteld waarbij de
relatie tussen mens en de natuur is verdwenen.
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Zaadvaste rassen terug op de akkers
Dat kan ook anders.
De liefde voor de natuur en de intuïtie is nooit helemaal verdwenen. Bij De Zaderij
hebben een aantal biologische boeren de handen ineengeslagen en het oude ambacht
weer in ere hersteld. Net als de verbinding tussen mens en plant, de levenskrachten en
samenhang tussen alles wat leeft welke niet met het brein te sturen is. Deze coöperatie
van biologische zaadtelers levert een belangrijke bijdrage in het welzijn voor onze
mooie planeet door biologische, zaadvaste zaden te telen.
Zo worden bijzondere groentegewassen behouden die anders echt zouden verdwijnen. Zoals bijvoorbeeld de sperzieboon Arosa. Een mooie, smaakvolle boon die het
hele seizoen bloei. Op deze manier blijft de biodiversiteit in takt.
Bekendheid hierover is nodig om zaadvast weer op de kaart te krijgen en hierdoor bewustwording bij de consument te creëren. We kunnen weer onafhankelijk worden van
grootmachten op het gebied van zaad.

Holistisch
Alles is met elkaar verbonden, wij als mensen met de natuur, maar ook is in de natuur
alles met elkaar verbonden. Zo ook in het bodemleven. Wormen en insecten bijvoorbeeld zijn ontzettend belangrijk bij landbouw.
Met de biologische teelt door de bio-boeren hebben kleine diertjes in en op de bodem
een bestaan zoals het hoort in de natuur. Sinds de industrialisatie en het ontstaan van
de ‘gangbare’ landbouw zie je dit niet meer.

De Zaderij en het belang van zaadvaste, biologische zaden
Wat De Zaderij doet is wezenlijk voor het behoud van de kennis, het zaadbehoud van
zaadvaste rassen, en voor de gezondheid van onze aarde en de mens.
De Zaderij wordt gesteund door stichting Zaadgoed die helpt met kennis, financiële
middelen helpt bij veredeling van zaden en zorgt voor bewustwording.
Het zijn gewassen zonder patenten die de professionele bio-boer of de hobby moestuinier zelf in stand kan houden.
Deze gewassen zijn veerkrachtig en smaakvol en gedijen goed op onze akkers. Ze zijn
van grote waarde voor de toekomst van onze biologische landbouw.
De Zaderij levert aan particulieren met een eigen moestuin (via de webshop), aan de
retail (veelal natuurvoedings- en boerderijwinkels) en aan professionele biologische
landbouwers en tuinders.

De bewuste(re) keuze
De markt is er klaar voor. De consument leeft steeds bewuster en wil de juiste keuzes
maken die ‘planet-proof’ zijn. Ook landbouwers zijn toe aan biologische zaadvaste zaden omdat zij ook steeds bewuster met hun vak bezig zijn.
Door deze gezamenlijke missie en de keuze voor gezonde, bestendige landbouw en
volwaardige voeding gaan we een gezonde en mooie toekomst tegemoet.
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Voor meer informatie
: www.zaderij.nl
Voor vragen, mail naar : info@zaderij.nl
Voor de Nieuwsbrief
: https://www.zaderij.nl/nieuws/nieuwsbrief/
======================================================================

Verschil Zaadvast vs Hybride
Zaadvast
Zaadvast betekent dat bepaalde eigenschappen vastliggen in het ras, generatie op generatie.
In zijn echtheid is het reproduceerbaar. Vooral bij 100% zelfbestuiving spreekt men van zaadvast. Dit is bijvoorbeeld bij sla het geval. Bij een kruisbestuivend ras, bijv. radijs, zijn alle radijsjes overwegend roodachtig van kleur.
Door kruisbestuiving tussen planten binnen het ras komen er door genetisch toeval roodachtige kleurschakeringen voor. Deze lichte variatie is bij kruisbestuivende rassen toegestaan. In
de natuur varieert zaadvastheid tussen 0 en 100% en dit genereert een maximale diversiteit
van de soort.
Bij telers die bij De Zaderij zijn aangesloten wordt wel gezorgd voor een bepaalde uniformiteit.
Zo wordt er gekeken naar de opbrengst en de smaak van de zaadvaste rassen.
Hybride
Bij een hybride zaad is er een nieuw ras gecreëerd door menselijk ingrijpen. Een hybride ras is
een kruising van twee uitzonderlijke inteeltlijnen die met computers zijn berekend als zijnde
de beste kruisingscombinatie.
Het hybride zaad heeft veel van de gewenste eigenschappen en zorgt voor hoge opbrengsten,
gelijkmatig gewas met uniforme kwaliteit en een goed voorspelbare, eenmalige oogst. Echter,
het hybridezaad is zeer duur en moet telkens weer opnieuw gekocht worden.
Een hybride ras vormt weinig bijdrage aan biodiversiteit omdat elk plantje genetisch hetzelfde
is. Hybridezaad heeft bijna de wereldmarkt veroverd en de mens ervan afhankelijk gemaakt.
Het creëert een monopolistische markt omdat bedrijven eigenaar worden van deze rassen. Zo
komt voeding in eigendom van bedrijven in plaats van aan de mens zoals het in de natuur
bedoeld is.
BdV, 5/5/21.
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Een dringende oproep met een aanbieding…
Help jij mee om oude kennis in je omgeving te delen?
Als we spreken over ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen dan presenteren we niets
nieuws.
Welnee, onze verre voorouders waren hiermee al bekend. Zij plukten van alles wat er om hen
heen groeide, wat zij verwerkten in de maaltijden.
De groente groeit voor onze voeten, tussen
de voegen van tegels, in de bossen, in weides, op daken wanneer daar zaad is geland,
oftewel: overal waar we kijken komen we
eetbaar groen tegen.
Kunnen we overal plukken?
Het antwoord is heel simpel: nee!
Nee… Omdat we te maken hebben met vervuiling door heel veel verschillende invloeden. Maar daarentegen kunnen we wel genieten van wat we in onze tuinen toelaten of
bewust aanbrengen, wat in de buurt van ons
huis groeit waar je wel ongestoord kunt oogsten en als we oplettend zijn dan valt er heel
veel te vinden.
We kunnen overleven op brandnetels en
water…
Een kreet die ik al jaren hanteer, in het verleden luchtig tijdens lezingen en wandelingen,
maar tegenwoordig gezien de huidige ontwikkelingen steeds indringender.
Is dat leuk?
Nee, maar het is wel fijn om het te weten en wie openstaat voor meer informatie hoeft het
niet alleen met brandnetels te doen.
Er is zoveel waar je wellicht verbaasd over zult zijn wat je in de keuken kunt verwerken, tot
vele tuinplanten aan toe waarvan je vermoedelijk niet zou bedenken dat ze je kunnen dienen
in de vorm van groente, of als smaakmaker voor olie, azijn of andere culinaire bezigheden.
Deze oproep is eigenlijk een NOODOPROEP!
Nood?
Ja, in die zin, de wereld is zich in een rap tempo aan het veranderen en er staat ons nog heel
veel te wachten als we vele ontwikkelingen volgen.
Wanneer het geldsysteem inklapt zal het veel lastiger worden om via de gewende route
groente, fruit en kruiden te kopen.
MAAR… wie beseft, en daarmee aan de slag gaat, dat de natuur ons zoveel te bieden heeft,
weet dat hij of zij altijd voedsel kan vinden.
Kokkerellen kun je op vele manieren. Onze verre voorouders beschikten ook niet over luxe
keukens en prachtige serviezen maar wisten zich uitstekend te redden.
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Wanneer er nood aan de man komt dan zullen velen naarstig op zoek gaan naar de juiste
informatie.
En daarom…
Ja DAAROM kun je via Project7-blad in het bezit komen van vier boeken boordevol informatie,
compleet gericht op een jaar rond groenten, kruiden en eetbare bloemen oogsten voor de
maaltijd.
Wie een moestuin heeft en dergelijke gewassen toelaat is helemaal rijk.
Wie een siertuin heeft en andere gewassen toelaat kan een behoorlijke verzameling om zich
heen creëren en zelfs verbaasd zijn over wat er eetbaar is waar hij of zij nog nooit aan gedacht
heeft.
Vier boeken gericht op alle seizoenen, elk boek 155 bladzijden.
Foto’s van de gewassen zoals zij er op dat moment uitzien.
Recepten ter inspiratie om eenieder alleen maar op weg te helpen. Je kunt de recepten letterlijk namaken maar je kunt ze ook gebruiken om op ideeën te komen.
De voorbeelden zijn uitsluitend gericht op gangbare gerechten, niet moeilijk, niet tijdrovend,
maar wel boordevol energie gevende, vitamine- en mineralenrijke ingrediënten.
Wie de vier boeken in zijn of haar bezit heeft kan daarmee ook anderen inspireren en samen
genieten.
Het ‘wilde’ genieten is bedoeld om de oude kennis die onze voorouders zo normaal vonden
weer te doen herleven.
Inmiddels kunnen we vertellen dat we alleen maar lovende reacties krijgen van hen die de
boeken in hun bezit hebben.
Het boek gericht op de winter is recent uitgekomen en we kunnen nu of een deel apart leveren
of alle vier delen tegelijk aanbieden.
Wie alle vier delen in huis heeft kan een jaar rond voedsel scoren in de eigen omgeving.
Alleen, of samen met anderen.
Deze boeken zijn ook zeer geschikt ter ondersteuning bij workshops, cursussen, en wandelingen, gericht op wat eetbaar is in de vrije natuur.
Naast de boeken presenteren we ook ansichtkaarten gericht op ditzelfde onderwerp.
Hoe leuk is het om een pakje kaarten cadeau te geven in plaats van bijvoorbeeld een bos
bloemen?
Hoe leuk is het om iemand per post te verrassen met ansichtkaarten en/of boeken?
Ook dat is mogelijk, wat jij aan iemand wilt geven kan naar die persoon gezonden worden.
Je mag dan ook aangeven wat er namens jou op een bijgevoegde kaart geschreven mag worden.
De boeken kunnen per stuk besteld worden. In Nederland leveren we inclusief verzendkosten.
Ze kosten per deel € 24,95.
De boeken kunnen ook als set besteld worden.
Mail Anneke: anneke@project7-blad.nl als je één of meerdere delen wilt. Of… als je belangstelling hebt in de complete set.
AANBIEDING: Bestel de complete set van vier boeken… en je krijgt 2 pakjes kaarten cadeau.
En we geven er een boek bij die wij zelf weer doorgeven. Je kunt dat leuk vinden, gebruiken/lezen of weer doorgeven aan iemand anders. Zo kan het ook zijn dat er een tijdschrift
bij zit. Zonde om weg te gooien, altijd wel weer iemand die dat kan waarderen.
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De kaarten Set A – Set B – en Set C kunnen afzonderlijk aangeschaft worden.
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Elke set bevat 10 verschillende kaarten.
AANBIEDING:
Set A, B of C kost 15 euro per set inclusief verzenden, MAAR nu met 10 enveloppen erbij om
ze mooi beschermd te kunnen verzenden.
Alle drie sets samen inclusief 30 enveloppen niet voor 45 euro maar voor 30,- inclusief verzendkosten in Nederland.
Voor enkele boeken en de pakjes kaarten vragen we buiten Nederland 5 euro in de bijdrage
van de verzendkosten.
Voor het complete boekenpakket 15 euro bijdrage in de verzendkosten. (Daar kan niemand
voor rijden.
)
Help jij ook mee om in sneltreinvaart in je eigen omgeving duidelijk te maken wat er allemaal
om ons heen groeit, dat we als gezonde groenten kunnen opdienen en gratis kunnen scoren?
Als je dat gaat toepassen dan heb je met een paar weken de boeken er alweer uit.
Bestellen?
anneke@project7-blad.nl
Dank namens velen die nu nog niet kunnen weten dat ze heel veel gratis en voor niets kunnen
eten!
Anneke
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Gedicht: Lentezon

Wat is dat toch in de verten
Dat toe- en weer afnemend geluid
Zijn het de wilde zwijnen of herten
Hun vreugde uitend over hun buit
De lentezon klimt uit het dal
Met haar stralen vol op de waterval
Met schitter-diamantjes in ’t zicht
Het water klettert nu doelgericht
Via de berghelling een weg naar omlaag
De hele natuur maakt zich prachtig op
Voor het lentefeest zoals in ’t verleden
De winter is weg, het ijs is verdwenen
De lentezon vloeit uit voor zover het kon
De lentezon als heraut voor de zomerzon

Bertus Singor - 2018
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Rabarbertaart
Ingrediënten:
8 plakken roomboter bladerdeeg /1 rol uit de koeling
90 gram amandelmeel
40 gram bloem
75 gram suiker
¼ theelepel zeezout
85 gram boter, op kamertemperatuur

2 eieren
1 theelepel vanille extract
4 dikke of 6 normale stengels rabarber
1 ei, losgeklopt
3 eetlepels suiker
honing van goede kwaliteit

Werkwijze:
Ontdooi de plakken bladerdeeg op het aanrecht of laat de rol uit de koeling op kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor op 200 graden.
Meng de amandelmeel, bloem, 75 gram suiker, zeezout, boter, 2 eieren en vanille extract in
de keukenmachine en meng door elkaar. Je houdt een goed smeerbaar amandelbeslag over.
Snijd de uiteinden van de rabarber en trek eventuele stugge draden van de rabarber af met
een mes. Snijd dikke stengels 1 of 2 keer in de lengte doormidden. Snijd de stengels daarna in
kleinere stukken.
Als je plakken bladerdeeg gebruikt, kneed deze samen tot een bol en rol daarna uit tot een
rechthoek. Bij de rol uit de koeling is dit al gedaan. Bekleed een bakblik met bakpapier en leg
hier de rechthoek op. Bestrijk het deeg met het amandelmengsel en sla de zijkanten 1 keer
om naar binnen.
Leg daarna de stukken rabarber in het amandelmengsel en druk iets in. Bestrijk de zijkanten
met het losgeklopte ei, bestrooi de hele taart met de 3 eetlepels suiker en schuif het bakblik
in de oven.
Bak de rabarbertaart 25-30 minuten in de oven totdat het amandelbeslag mooi omhoog is
gekomen, de zijkanten knapperig zijn en de hele taart goudbruin is gekleurd.
Laat afkoelen en schenk er een beetje honing over, handigste is met een knijpfles.
Snijd in stukken en serveer.

Rabarbertaart

Eeen heerlijk stukje taart, opgesierd met
madeliefjes

Recept van/via:

Maria Brukx
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Een vreemde plek voor een nest!
Van Janny, een trouwe lezeres van onze nieuwsbrieven, kregen wij onderstaande foto’s van
een broedende duif, boven op haar buitenlamp. Inmiddels zijn er twee ‘kindertjes’.
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De zon in het water
De zon in het water met paardenbloemen aangevuld met brandnetel, fluitenkruid en citroenen.
Een waar feestje op je tafel, binnen of buiten, met meerdere personen of alleen voor jezelf.
Paardenbloemen zijn heel gezond en stralen zoveel kracht uit.
Brandnetels zijn als ‘wilde’ groenten al zo ingeburgerd, niemand kijkt er meer raar van op dat
deze in maaltijden verwerkt worden of als thee gepresenteerd, dus in een kan met water misstaan zij zeker niet.
Jong blad van fluitenkruid is sierlijk en citroenen zijn verfrissend en de kleur en structuur inspireren altijd weer, waar je ze ook maar in verwerkt.
Water met dergelijke ingrediënten is fantastisch om samen te stellen en zorgen voor een
feestje, alleen al om naar te kijken.

Brandnetel

In een kraantjeskan met water

Paardenbloem

Fluitenkruid

Niet alleen lekker, zo’n kan ziet ook heel mooi

Wanneer het waterniveau is gezakt kun je dergelijke kannen wel weer aanvullen met water
maar doe dat niet langer dan maximaal één dag en met warm weer is het raadzaam de complete inhoud wat eerder te verversen.
Planten en fruit nemen eventuele negatieve stoffen op uit het water en daarom alleen al gebruiken we ze niet meer in een maaltijd na het legen van de kan.
Bovendien is de smaak een stuk verminderd tot wellicht compleet afgenomen omdat deze aan
het water is toegevoegd.
Zet bij warm weer een kan met water niet in de felle zon.
In plaats van gewoon water, wat men in België ‘plat’ water noemt kun je ook kiezen voor
bronwater met een ‘huppeltje’.
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IJsblokjes kunnen worden toegevoegd. IJsblokjes met eetbare bloemen mee ingevroren, kannen met water kunnen je tot vele variaties inspireren en elk seizoen heeft genoeg om wat
leuks te presenteren.
Kruiden, vergeet deze ook niet om eens te gebruiken. Basilicum, tijm, rozemarijn om er maar
even een paar te benoemen. Munt is overbekend in water en thee, maar er is veel meer wat
je kunt plukken voor ‘Water met een smaakje’.
Geniet ervan.
Anneke
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Recept voor: Aardappelsalade met een ‘wilde’ twist
Het woordje ‘wilde’ refereert hier naar alle ‘wilde’
groene materialen die in
deze salade zijn gebruikt.
Naast de ‘gebruikelijke’ ingrediënten voor een aardappelsalade, hebben we
ook een slag geslagen in
onze tuin.
Daar groeien namelijk allerlei eetbare ‘wilde’
groenten en kruiden, waar
we graag gebruik van maken.

Zevenblad

Fluitenkruid

Hondsdraf

Look-zonder-look bloempjes (garnering)

Ingrediënten:

•
•
•
•
•
•

koude gekookte aardappels (vastkokend)
uien
een rode en een gele paprika
een kwart citroen op zout
zoetzure augurken
een potje mais
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•
•
•
•
•

een potje sperziebonen
een paar eetlepels mayonaise
een scheutje azijn
Waddenkruidenzout naar smaak
een theelepel fijne zwarte peper

‘Wilde’ ingrediënten:
• een hand zevenblad
• een hand fluitenkruid
• een handje hondsdraf
Ter decoratie:
• enkele eetbare bloemen van:
• begonia, dahlia, look-zonder-look en viooltje

Biologische tulpenblaadjes (garnering)

Viooltjes (garnering)

Werkwijze:
Kook de aardappels tot zij gaar zijn en laat ze afkoelen tot zij koud zijn.
Snijd de uien fijn (tot het formaat zoals ze ook bij een zoute haring gepresenteerd worden).
Was de paprika’s en snijd ze fijn in kleine blokjes.
Snijd de kwart citroen (inclusief schil) in heel fijne stukjes. Wij gebruiken biologische citroenen die op water met Keltisch zeezout staan. Eerder hebben wij in deze nieuwsbrief geschreven hoe je dit doet. Het is super eenvoudig en heel lekker.
Snijd de augurken in kleine stukjes.
Giet het potje mais leeg in een vergiet. Laat de mais uitlekken.
Doe dit ook met de sperziebonen. Snijd ze in kleine stukjes.
Doe nu alle gesneden ingrediënten in een grote mengkom. Meng alles goed dooreen.
Schep de mayonaise er doorheen. Doe er een scheutje azijn bij en het Waddenkruidenzout
en zwarte peper naar smaak.
Was en snijd nu de ‘wilde’ ingrediënten redelijk fijn. Ze mogen uiteraard wel deel uitmaken
van de salade, maar ze mogen qua grootte niet overheersen. Een aardappelsalade moet een
mooi homogeen geheel zijn. Meng het fijngesneden groen door de salade. Proef het resultaat. Misschien moet er nog wat zout doorheen, of wat peper. Schep dan de salade op een
groot bord, of een mooie schaal en garneer deze dan met de bloemblaadjes van de tulpen
en de bloempjes van het viooltje.
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Aardappelsalade – een dag later gepresenteerd

Daslookbloemen

Vogelmuur

Fluitenkruid
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Hondsdraf

Meidoorn (witbloeiend)

De aardappelsalade werd een dag later aan een stel gepresenteerd.
Als eetbare versiering deden we er op:
• Daslookbloemen
• Fluitenkruid - bloem en blad
• Hondsdraf - bloem en blad
• Meidoorn - blad en knopjes
• Vogelmuur
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Stamppot bosgroenten…
Een stamppot kan op zijn tijd
zo heerlijk zijn.
Wij aten een stamppot met
bosgroenten. Twee soorten
postelein gingen rauw door
de gekookte aardappels.
De roze winterpostelein en
winterpostelein kunnen wij in
de buurt scoren, beide soorten groeien in grote getalen
onder dikke beukenbomen.
De roze variant begint bij ons
in de tuin ook aardig terrein
te winnen maar om daar nu
wat veel van te oogsten is nog
even een ‘dingetje’. We laten
de plantjes graag verder groeien, bloeien en zaaien zodat zij op nog meer plaatsen tot ontwikkeling komen.
De winterpostelein gedijt nog niet zo goed, daar valt niet veel van te oogsten.
Geduld is een schone zaak, op een gegeven moment zullen ook deze soorten wel goed tot
ontwikkeling komen en als dat niet het geval is dan horen ze kennelijk niet in onze tuin.
De roze doet in elk geval goed zijn best.
Maar ik voelde mij absoluut niet schuldig toen ik in de vrije natuur even een maaltje van beide
soorten plukte.
Zolang je netjes plukt, niet een heel stuk kaal maakt maar ook dat een beetje verdeelt en geen
lelijke sporen achterlaat dan is er niets aan de hand.
Bedenk ook dat de aarde met al haar schoonheden voor iedereen is en wij zijn opgevoed met
ieder een eigen stukje tuin, balkon of geen mogelijkheden tot het neerzetten van planten.
In vroegere tijden leefden onze voorouders ook van alles wat de natuur hen schonk. Groentewinkels bestonden niet en van het gebruik van pesticiden hadden zij nog nooit gehoord.
Als je toch bedenkt wat er in de afgelopen tientallen jaren negatief het voedingscircuit is ingepompt dan kan ik helemaal blij worden van gewoon even wat plukken in de vrije natuur, in
dit geval in het bos.
Werkelijk top!
De groenten groeien letterlijk voor je voeten.
De gekookte aardappels werden aangevuld met roomboter, crème fraîche, een scheut azijn
en peper.
Vegetarische speckjes zijn lekker, staan leuk en geven de stamppot net even iets extra’s.
Om het buitenleven gevoel nog een beetje meer te ondersteunen mochten de bloemen en
een paar blaadjes van de gele en paarse dovenetel, samen met de bloemblaadjes van het malus appeltje, botanische tulp en het viooltje de maaltijd versieren als eetbare bloemen.
Voorjaarsfeestje op je bord.
Anneke
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De ‘wilde’ ingrediënten:

Roze winterpostelein – roze bloempjes op steeltjes

Winterpostelein – wit bloempje op bladschotel

Roze winterpostelein

Winterpostelein

Viooltjes

Bloesem van de malusappel

Gele dovenetel

Botanische tulp (biologisch)

De versiering: gele dovenetel, paarse dovenetel, bloesem van de malusappel, botanische tulpen en viooltjes

Het resultaat: een lekker stamppotje, versierd met
bloempjes en voorzien van vegetarische ‘speckjes’
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Dennenthee

De ingrediënten: dennennaalden, kaneelstokjes en steranijs

De naalden worden in stukjes geknipt

De dennennaalden, in stukjes geknipt van
ongeveer een centimeter lang

Alles met water in een pan – koken

Het resultaat: een lekkere, gezonde thee

Het gebruik van dennen voor medicinaal en culinair gebruik is al eeuwen bekend.
Van de voorjaarsknoppen worden ‘drankjes’ gemaakt om de luchtwegen te ondersteunen, te
genezen van bijvoorbeeld ontstekingen, wanneer iemand hevig moet hoesten, verkouden is,
kortom: die knoppen worden medicinaal ingezet. Maar ook kun je ze aan een gerecht toevoegen, bijvoorbeeld door ze in stoofpotjes te verwerken als smaakmaker. De den bevat een hoog
gehalte aan vitamine C en daar kunnen we dankbaar gebruik van maken.
In tijden van crisis (voedselschaarste of het ontbreken van vers voedsel) kan bijvoorbeeld vitamine C-gebrek voorkomen worden door van de naalden thee te zetten. We hoeven, om
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onze portie essentiële gezonde stoffen binnen te krijgen, niet afhankelijk te zijn van ‘de winkels’.
Je kunt het hele jaar dennennaalden ‘scoren’, maar de jonge naalden zijn het lekkerst en het
meest effectief!
Pluk de naalden voorzichtig, niet te hoog, maar let goed op waar je de jonge toppen plukt. Het
mag natuurlijk niet zo zijn dat een dennenboom ‘gemolesteerd’ wordt.
Ga weloverwogen te werk.
Den, spar of lariks
Heb je nu een den of een spar te pakken? Of wellicht een lariks?
Lastig, al die verschillende naalden? Je kunt ze heel gemakkelijk van elkaar onderscheiden via
een gemakkelijk ezelsbruggetje: Den, de D staat voor duo, oftewel twee naalden in één
schacht.
Spar, de S staat voor solo of single en dit duidt op één naald. Lariks, de L kun je omzetten in
legio, of liever gezegd de lariks heeft bundeltjes naaldjes bij elkaar, veel meer dan twee.

Ingrediënten:

Je kunt dennenthee zetten per kop of theepot.
•

Per kopje heb je één tot twee theelepels kortgeknipte naalden nodig (plusminus één centimeter lang)
• Wanneer je een theepot vult pas je deze verhouding aan, aan
het aantal koppen thee dat je kunt uitschenken
• Wie van zoet houdt kan een schepje honing toevoegen.
Je kunt gebruik maken van speciale theefilterzakjes - te koop in een
goed gesorteerde natuurwinkel - of je filtert de thee voor het opschenken in een theezeefje.
We gebruiken uitsluitend dennennaalden die vrij konden groeien, dus geen bewerkte bomen
die wellicht in de kersttijd gebruikt zijn.
Er zijn twee manieren om dennenthee te maken:
1. Kook voldoende water voor het aantal kopjes thee dat je wilt zetten.
Doe het kokendhete water in een pannetje, samen met de in stukjes van ongeveer een
centimeter geknipte naalden. Gebruik twee volle theelepels naalden per kopje.
Laat dit een kwartiertje trekken.
Verhit de pan dan totdat de stukjes naald verkleuren en naar de bodem van de pan
zakken.
Haal de pan dan van de warmtebron en laat de thee nog vijf minuten staan.
2. Doe voldoende water in een pan voor het aantal kopjes thee dat je wilt zetten. Doe
dan direct de hoeveelheid naalden erbij en breng het water aan de kook. Laat dan alles
tien minuten koken. Doe tijdens het koken het deksel op de pan.
Deze thee is sterker dan de eerder beschreven thee. Deze sterke thee is goed bij verkoudheid of hoest.
Variaties…
Je kunt natuurlijk ook zelf variaties bedenken.
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Als we uitgaan van het hoge gehalte vitamine C van de dennenboom, kun je om die reden de
naalden als basis voor je thee gebruiken. Voeg daar steranijs, sinaasappel en een stokje kaneel
aan toe en je hebt zomaar een mooi wintermengsel.
Denk ook aan verse gember en andere typische winterse smaken.
Gember is verwarmend en om die reden alleen aan te bevelen op koude dagen of als je in de
zomer door omstandigheden, verkleumd, en door en door nat op een koude dag, snel wilt
opwarmen.
Toch is het leuk om eerst pure dennenthee te proeven, de smaak is apart, maar wel lekker.
Deze verdwijnt in het geheel wanneer je ook andere ingrediënten gebruikt.
N.B.: Je leest op dit moment heel veel over het terugdraaien van vaccinatieschade door de
COVID-mRNA-vaccins met hulp van dennenthee. Wij hebben hier (nog) geen sluitend bewijs
voor gevonden.
Ons is het te doen om de gezonde werking van de grote hoeveelheid vitamine C die je lichaam
(immuunsysteem) een boost kan geven.

Friet op de kamado met voorgekookte aardappels
Verschillende keren hebben we in diverse receptenboeken de tip voorbij zien komen om de
frietjes of aardappelschijfjes eerst even voor te koken, voordat ze gefrituurd worden.
Wij hebben de proef op de som genomen en inderdaad: het bakken gaat een stuk gemakkelijker! Je kunt zelfs volstaan met alleen afbakken. Voorbakken op een lagere temperatuur
hoeft niet meer, en je frietjes worden lekker knapperig, zonder donkere randjes.

Aardappelen worden gewassen met schil en al

Deze keer worden ze in partjes gesneden

Even de kook erover

De aardappelen zijn afgegoten
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De eerste frietjes worden gebakken

Het resultaat – lekker knapperig

Wij bakken de friet in biologische ossewit. Eerder hebben wij in deze nieuwsbrief geschreven
over de voordelen van biologische ossewit (Nieuwsbrief JANUARI 2021 – bladzijde 33).
Als je dit artikel nog eens na wilt lezen, ga dan naar de website van Project 7-blad:
https://www.project7-blad.nl/?page_id=146 en klik op de nieuwsbrief januari.
Je kunt ook in kokosvet frituren en wij zien ook steeds vaker arachideolie voorbijkomen.
Dit hebben wij nog niet geprobeerd, maar als wij dit doen, zul je onze ervaringen weer kunnen
lezen.
Op de foto’s kun je zien dat de ossewit iets schuimt, maar dat mag geen naam hebben.
Gewoon voorzichtig zijn bij het bakken.
Wij zijn erg tevreden over deze bakwijze op de kamado.

Zo worden verschillende porties gefrituurd

Lekker buiten in het avondzonnetje

Het resultaat – uitlekken op keukenpapier

Eet smakelijk
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Groene boost uit eigen tuin
De voorbeelden die wij geven kunnen op vele gerechten ten uitvoer worden gebracht.
De laatste tijd presenteren we heel bewust ook gemakkelijke voorbeelden zoals in dit geval
een broodje met tomaatjes en een gekookt ei, maar aangevuld met gezond groen dat bij ons
in de tuin groeit.

Eeuwig moes (blad)

Eeuwig moes (een koolsoort)

Duizendblad

Bloeiend duizendblad

Zevenblad

Het eeuwig moes (kool) hebben we bewust gezaaid, op dit moment pronken er mooie gele
bloemen in. Maar er komen ook planten 'aanwaaien'. In de loop van de jaren ontwikkelt dat
zich op natuurlijke wijze.
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Look-zonder-look

Daslook

Veldkers (bloeiend)

Tulpen (bloemblaadjes)

De oogst

Al het ‘wilde’ groen fijngesneden

Het resultaat: een ‘stokje’ met wat roomboter, plakjes tomaat, twee eitjes en veel ‘wilde’
groenten en eetbare bloemen

Look-zonder look doet het dit jaar bijzonder goed en we zien op steeds meer plaatsen dat het
spontaan opduikt.
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Het duizendblad staat met frisgroen blad ook te stralen.
Zevenblad, ruim zes jaar geleden geplant, één plantje, maar we hoeven echt niet meer elders
zevenblad te plukken, we hebben genoeg voor onszelf om vers te gebruiken en om te drogen.
De daslook mag zich meer gaan verspreiden maar we kunnen er wel van genieten en in deze
tijd zijn het de bloemen die de aandacht trekken en heerlijk smaken.
Een paar weken geleden verwerkten we nog de bladeren, nu de bloemen, de zaden zijn eerdaags ook heerlijk. Genoeg mogelijkheden met daslook.
De veldkers bloeit maar toch scoren we nog wel wat blaadjes en jonge bloemen.
Het groen van het duizendblad en zevenblad werd fijngesneden en over de bedekte broodjes
gestrooid. Het blad van de look-zonder-look in zijn geheel verwerkt, zo ook de blaadjes van de
veldkers en de bloemen van veldkers. Eeuwig moes en daslook werden als laatste bewust
neergelegd en uitgestrooid. Kleine bloempjes van daslook kun je leuk laten 'neer dwarrelen'.
Eeuwig moes, look-zonder-look en veldkers behoren alle drie tot de familie van de kruisbloemigen.
Anneke

Seringen op azijn gezet
Seringenbloemen op azijn, na een paar uurtjes zie je al aardig wat kleur afgegeven aan de
azijn. Weekje laten staan, zeven en... klaar is de azijn.
Anneke

Seringenbloempjes in azijn

Het resultaat – uitlekken op keukenpapier

Een weekje laten trekken
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Meidoorn in de hoofdrol...
De meidoorn is een geliefde struik in het landschap, in erfafscheidingen en van oudsher bekend om zijn geneeskrachtige werking op het hart. Een zogenaamde hartstruik.
Thee van de bloempjes, gedroogd of vers, is een heel bekend recept. Ook leuk om gedroogde
bloempjes door theemengsels te verwerken.
In siropen, wijn, net zoals andere bloesems kunnen meidoornbloemen ook ingezet worden.
De bessen zijn in het najaar heel gezond met hun hoge vitamine C gehalte, maar zij zijn wel
enigszins melig. Daarom is het goed ze te combineren met ander fruit om een lekker resultaat
te krijgen.
Jonge blaadjes van de meidoorn kun je als salade zien en toevoegen aan gemengde salades,
maar dan bedoelen we wel de fragiele jonge blaadjes, niet die al steviger zijn.
De bloemen ruiken zoet en geven ook een zoete smaak af. In dit voorbeeld deden zij dienst in
een kraantjeskan met water. Daardoor smaakte het water heerlijk zoet en je neus is echt 'te
gast' boven een glas van dit water.
Als extra werden fluitenkruid, komkommerkruidblad en paardenbloem toegevoegd.
Een gezond watertje.
Anneke

Blad van komkommerkruid

Paardenbloem

Bloem van fluitenkruid

Bloesem van de meidoorn
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Alles, met water, in de kraantjeskan

Close-up

Bloesems van fruitbomen
De bloemblaadjes van alle bloesems van fruitbomen maar ook van de Japanse sierkers, die
mooie roze bloemen, zijn te gebruiken als eetbare bloemblaadjes.
Anneke

Ereprijs
Bloempjes staan allerliefst op een maaltijd, de
kleur geeft een zomers gevoel.
Blaadjes kunnen ook over bijvoorbeeld een salade gestrooid worden.
Anneke
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Recept voor:

Nasivariant met Rumex rugosus

Rumex rugosus is bekend
als de tuinzuring.
Samen met hondsdraf en
zevenblad zijn dit drie
groentesoorten die we beslist niet in de schappen op
de groenteafdelingen in natuurwinkels, groentewinkels of supermarkten aantreffen.
Heerlijk als je deze soorten
in je eigen tuin kunt oogsten en combineren met
groenten die wel breed bekend zijn.
Wij maakten een nasimaaltijd waarin alledrie de
groenten werden verwerkt,
naast de bekende groenten
die je regelmatig in nasi tegenkomt.

Zevenblad

Hondsdraf

Ingrediënten:

De ingrediënten, inclusief de tuinzuring

•
•
•
•
•

vijf witte uien
twee rode uien
drie stengels prei
twee rode paprika's
een gele paprika
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•

een stukje gember van ongeveer vijf centimeter

•
•
•

twee handen zevenblad
een handje flinke zuringbladen
een flinke hand hondsdraf

•
•
•
•
•
•
•

anderhalve eetlepel uienpoeder
twee eetlepels champignonpoeder
een eetlepel gedroogde, fijngehakte knoflook
twee theelepels rode pepervlokken
Keltisch zeezout naar smaak
Een lepel niet ontgeurd kokosvet
een kilo rijst (grote korrel), gekookt in water met Keltisch zeezout

De gebruikte groenten

Gesneden prei

Gekookte rijst (beetgaar)

Gesneden paprika

Even vooraf: Wij gebruiken sinds kort een elektrische verfbrander om de kamado te starten.
Het voordeel hiervan is, dat je geen olie of aanmaakblokjes meer nodig hebt. De verfbrander
levert zoveel hitte dat de houtskool binnen enkele minuten flink gaat gloeien. Ook de rookontwikkeling is aanzienlijk minder. Heel prettig dus.
Na een kwartiertje heb je een prachtig vuur om erboven te wokken. Houd wel de temperatuuroploop in de gaten.
Temper het vuur eventueel door de onderste schuif wat dicht te doen.
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Gesneden uien, gember en gedroogde knoflook

De kamado starten met een verfbrander

De ingrediënten

De tuinzuring dichtbij
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Werkwijze:
Snijd alle groenten fijn, ook de ‘wilde’ groenten. Zet de ‘wilde’ groenten even apart in een
schaal. Zij worden pas aan het einde van het wokken toegevoegd. Zie de foto’s voor de gemiddelde afmetingen.
Het is handig om alles alvast gesneden klaar te hebben staan, zodat je achter elkaar door kunt
wokken.
Kook de rijst tot deze beetgaar is. Het verdere garen gebeurt in de wok.
Zet de wok op de triangel van de kamado. Doe er een lepel kokosvet in en laat dit smelten. Als
de olie heet is, voeg dan de uien, knoflook en gember toe en wok ze tot de uien glazig zien.
Doe er dan de prei en de paprika bij, onder voortdurend rondscheppen. Zorg ervoor dat de
kokosolie goed door alle groenten verspreid wordt.
Verspreid de uienpoeder, de champignonpoeder en de chilivlokken over de groenten en meng
ze er goed doorheen. Doe er naar smaak wat Keltisch zeezout bij. Maal dit eventueel iets fijner
in een vijzel.
Doe dan de rijst bij de groente in de wok. Schep alles goed dooreen.
Voeg dan de ‘wilde’ groenten toe en schep nogmaals goed dooreen. Laat alles dan, al omscheppend, nog even garen.

Uien, knoflook en gember wokken

Als laatste de ‘wilde’ groente erbij

Goed dooreen scheppen

Het eindresultaat: heerlijke ‘wilde’ nasi

Je kunt bij deze nasi een zelfgemaakte satésaus serveren. Een voorbeeld daarvoor staat op
bladzijde 34 van Het ‘wilde’ genieten – voorjaar. Een gebakken spiegelei maakt het geheel af.
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief?
(Anneke Bleeker)
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Anneke@project7-blad.nl

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen?

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl

‘Oogsten’… Een van de kaarten uit onze kaartenseries
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