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Voorwoord: Wild genieten…
Wild genieten, wild genoten, wilder, wildst…
Er valt heel wat te beleven in deze tijd van het jaar. Dit jaar is alles om ons heen prachtig in de
natuur. Want dankzij het vrij koele voorjaar, wat overigens heel normaal is voor Nederlandse
begrippen als we terugdenken in de tijd, de vele regenbuien, is alles nog prachtig van kleur.
Geen stoffige, al kleurende bomen, mooie bermen, geen dorre vlakten, wat ons betreft mag
het af en toe gestaag regenen. We bedoelen dan niet het
noodweer wat op diverse plaatsen voor ongemak heeft gezorgd en woningen en bossen vernield, nee dat is te dol,
maar gewoon een lekkere bui mag er op zijn tijd vallen.
Gelukkig is het over het algemeen tot heden ook niet zo heel
heet dus kan het niet anders of we zien dat terug aan de omgeving, aan de bloemen, aan de bladeren van de bomen, aan
alles.
In deze nieuwsbrief extra aandacht voor de spar.
De jonge toppen van de spar zijn geweldig te gebruiken. Dat
hebben we dan ook in de praktijk gebracht en je ziet een aantal verschillende voorbeelden.
Wellicht denk je bij het bekijken van deze nieuwsbrief dat wij
alleen maar toastjes eten, maar nee hoor, we hebben ons afgelopen weken even ‘opgeofferd’ op verschillende dagen
aan het eind van de middag om jou te laten zien welke bloemen eetbaar zijn.
Verschillende soorten zie je regelmatig terugkomen maar je
ziet ze dan weer in een andere setting.
Als we drie of vijf verschillende bloemen en wellicht blaadjes
op toastjes hebben verwerkt dan kan zo’n combinatie ook op
een salade of ander gerecht.
In deze nieuwsbrief ook wat meer voorbeelden van ‘snel klaar’: een muffin gekocht in de natuurwinkel kun je ook in feeststemming presenteren en een leftover, oftewel restant kun je
pimpen zodat je met een heel ander gevoel je maaltijd nuttigt.
Juist met deze voorbeelden trachten we aan te reiken dat je dus helemaal geen halsbrekende
toeren hoeft uit te halen om gebruik te maken van ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Welnee, het is heel simpel, het kan heel gemakkelijk snel geïntegreerd worden in je dagelijkse
doen en laten.
Wanneer je in eigen tuin of op eigen balkon hierop anticipeert kun je al heel snel heel veel.
Ook is het helemaal niet tijdrovend, je moet het alleen weten en de mogelijkheden benutten.
Naast leuke eetbare versieringen zijn er heel veel gewassen te gebruiken als groente, als aanvulling op dat wat we kopen of in de moestuin hebben staan.
We wensen met de vele gemakkelijke voorbeelden het gebruik van ‘wilde’ groenten, kruiden
en eetbare bloemen te vergemakkelijken.
In deze nieuwsbrief twee leuke locaties waar jij wellicht interesse in hebt.
Helpen en genieten in Wateren, waar je samen met Bert je ideeën de vrije loop kunt laten
gaan door mee te denken aan het opzetten van natuurlijke tuinen.
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En bij Blauwe stip waar je in Friesland een middag mooie informatie krijgt van Wytse, zult
genieten en beleven dat de natuur echt belangrijker is dan dat wat mensen bedenken om er
tegenin te gaan voor het eigen gewin.
Al met al een volle nieuwsbrief, pik eruit wat
je interesse heeft, bewaar hem om in de komende weken regelmatig eens wat te bekijken en te lezen zodat je ook daadwerkelijk
gaat inzien dat de gezondheid voor onze voeten groeit en niet te koop is in pakjes en zakjes en andere ongein waar men zo hard voor
loopt te lobbyen.
Wild genieten.
Genoeg om van te genieten en mijn tip is…
pak elke week twee of drie planten/bloemen
bij de kop en verwerk ze in je keuken.
Dan gaat het leven, gewoon worden. Bij twijfel niet plukken, maar met de foto’s bij de recepten ter inspiratie moet je een eind komen.
Daarnaast zijn de vier boeken een succes. Vandaag kreeg ik
in een mail te lezen dat het ‘pareltjes’ zijn. Kijk… dat maakt
ons bij.
De vier boeken, elk seizoen een boek, de vier boeken samen vormen in onze ogen een redelijk complete cursus.
Staat alles erin?
Nee, maar wel veel en gangbaar. Er is namelijk zoveel wat
we in de natuur en/of eigen tuin kunnen scoren, we kunnen nog wel vier van dergelijke boeken vullen.
Maar dat doen we vooralsnog niet, Frank is begonnen om
ze in het Engels te vertalen.
En… we zijn bezig met een boek gericht op zelf zuurkool
maken met een aantal voorbeeldrecepten ter inspiratie.
Want zelf zuurkool maken is zo gemakkelijk, heerlijk en supergezond. Veel gezonder dan wanneer je kant-en-klare
pakjes koopt.
Zuurkool zelf gemaakt ook nog eens veel lekkerder.
Er is een nieuwe kaartenserie, gericht op de zomer.
En… over een aantal weken gaan we aan de slag met kerstkaarten.
Regeren is vooruitzien, hoe leuk is het om natuurlijke wensen te verzenden?
Zo zaaien we samen, inspireren we velen en kunnen we de wereld een beetje gezonder maken.
Anastasia, daar komen ze weer, de boeken waar ik al jaren geleden over schreef en vertelde.
In de komende nieuwsbrieven zul je hier zeker weten meer over vernemen.
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We zijn nog lang niet uitgedacht, we blijven
de natuur onder jullie aandacht brengen en
wensen dat iedereen gaat begrijpen dart we
via gif echt niet gezond worden of blijven.
Het is NU!
NU moeten we puur natuur leven, denken,
handelen en spreken.
Wij zijn dit jaar extra blij met onze tuin die we
vorig jaar stevig hebben aangepakt.
Daarom even wat foto’s bij dit voorwoord.
En geniet van de inhoud van deze nieuwsbrief.
De Anastasia-serie - Schildpad boeken en producties

https://www.project7-blad.nl/?page_id=53

Hartelijke groet vanuit Gaasterland,
Anneke
Juni 2021

Aardappelpannetje met kleefkruid en rucola…
Een aardappelpannetje, we hadden wat gebakken aardappelen over en deze gecombineerd
met andere groenten leverden een lekker pannetje op.
Vers geplukt kleefkruid zorgde voor een extra vitaminerijke boost.
Bovendien is kleefkruid bloed- en lymfe reinigend dus helemaal niet verkeerd om aan je maaltijd toe te voegen.
Het kleefkruid dat ik kon scoren was van een superkwaliteit, menige groenteman zou er jaloers
op zijn mits dit in hun schappen te koop ligt.
Fantastisch!
Een genot om te plukken, thuis in een bak met water te leggen en daarna te verwerken toen
het tijd werd om het vuur onder de pan aan te steken.
Vet, roomboter of kokosvet in de pan, uitjes fruiten, daar zelfgemaakte bouillon (fijngesneden
groenten op Keltisch zeezout) bij gedaan maar je kunt natuurlijk zelf kiezen welke kruiden je
wilt gebruiken.
Nadat de uitjes even lekker waren omgeroerd en er glazig uitzagen ging het fijngesneden
kleefkruid erbij, ook de stelen, gewoon alles in kleine stukjes gesneden.
Tomaatjes voeg ik graag toe in dergelijke pannetjes dus deze gingen er in zijn geheel bij.
Toen de tomaatjes al enigszins gaar waren ging er fijngesneden rucola bij. Alles steeds goed
door elkaar roeren.
De gebakken aardappeltjes konden wat later toegevoegd worden en als laatste nog wat kaas
over het geheel; een beetje gesmolten kaas geeft net even wat extra’s.

5

Aardbeien en frambozen op het bord toegevoegd en om de feestvreugde te verhogen mochten een paar geraniumbloemen het geheel compleet maken.
Dergelijke pannetjes kun je op vele manieren maken, laat je fantasie de vrije loop gaan en
ervaar hoe leuk het is om ‘wilde’ groenten toe te voegen.
Anneke

Geraniumbloemen

Kleefkruid

In de plukmand

Prachtige oogst

Even fijnsnijden

In de koekenpan

Goed dooreenroeren

Cherrytomaatjes erbij

Gesneden rucola

In de pan, na de tomaten

Even garen

Het resultaat – heerlijk!
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Blauwe stip
Met stip! Blauwe stip.
Vorige week een heerlijke middag beleefd bij gastheer Wytse.
Het was bijzonder, mooi en puur.
Puur natuur. Een heerlijke rust, prachtige energie, we gingen blij naar huis.
Graag geef ik nu even het woord aan Barbera die onderstaand heeft verwoord en daarna
neem ik het weer over…
Barbera stelt elke maand nieuwsbrief ‘Junior’ samen en na ons bezoek aan dit mooie bedrijf
omschreef zij dat als volgt met een nadere toelichting vanaf de site:
Een supermiddag. Met een klein groepje een rondleiding gehad op een boerderij, een familiedomein zoals beschreven in de boeken van Vladimir Megre over Anastasia.
Anastasia is een jonge Siberische vrouw die zonder huis in de taiga leeft, nooit naar een 'echte'
school is geweest maar een onvoorstelbare kennis bezit.
De boekenserie over Anastasia, er zijn intussen 10 delen verschenen, hebben miljoenen lezers
over de hele wereld een andere kijk op hun leven gegeven, hen geïnspireerd om hun scheppingskracht te benutten in overeenstemming met de natuur en op tastbare wijze laten ervaren wat vrijheid kan zijn.
Ik citeer wat tekst van website van het familiedomein waar ik van de week ben geweest
www.blauwestip.nl
Een blauwe stip op Moeder Aarde
Op de aarde zijn een aantal blauwe zones waar mensen langer, gezonder en gelukkiger oud
worden.
Wij proberen op onze familiethuisgrond dergelijke omstandigheden te creëren naar het gedachtegoed van Anastasia in haar boekenreeks “De rinkelende dennen van Rusland”.
Hiermee hopen wij een blauwe stip op Moeder Aarde te creëren om zo samen met de natuur
en andere blauwe stippen in onze regio een nieuwe blauwe zone te co-creëren en te werken
aan een mooiere Aarde.
PARADIJSELIJK BOEREN
“[…] Kies eerst van alle mogelijke gunstige plaatsen op Aarde de plek die jou het meest aanspreekt. De plek waar je zou willen wonen. De plek waar je ook je kinderen zou willen zien
opgroeien. Waar je achterkleinkinderen goede herinneringen aan je zullen koesteren. Die plek
moet een voor jou aangenaam klimaat hebben. Neem op die plek een hectare grond voor eeuwig in bezit.’ […] uit het boek van Anastasia, deel 4”
Als gezin hebben wij het geluk dat wij een stukje Moeder Aarde gevonden hebben dicht bij de
Friese Waddenzee waar de lucht het schoonst is van heel Nederland en dat relatief dun bevolkt
is.
We kunnen de sterren nog duidelijk aan de hemel zien staan en ook het water is hier nog van
goede kwaliteit.
Tijdens de afgelopen 4 jaren hebben we het gedachtengoed en teeltmethodes van Anastasia
voor een familiedomein toegepast en daarmee onbewust een vorm van “paradijselijk boeren”
ontdekt waarbij alle begrippen als koolstof opbouw, permacultuur, voedselbos, agroforestry,
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regeneratieve- of herstellende landbouw, grasgevoerd, etc. automatisch meegenomen worden.
Voor ons is het als gezin een bijzonder rustgevende en tevreden manier van leven waarbij we
iedere dag van het herstellendevermogen en de intelligentie van de natuur mogen genieten.
Gelukkig maar want er valt veel te herstellen!
Dank Barbera.
Anastasia… Jaren geleden bracht ik deze boeken al zoveel mogelijk onder ieders aandacht.
Tijdens lezingen, wandelingen, daar waar het paste en waar mensen interesse hadden in ‘puur
natuur’. Wie dat niet had kreeg deze boeken evengoed ‘om zijn of haar oren’…
We komen in volgende nieuwsbrieven zeker terug op deze boeken en ook laten we in de volgende nieuwsbrief zien wat we met de kaas hebben ‘uitgespookt’ hier thuis gekocht tijdens
de middag bij Wytse.
Wie o wie?
Wie heeft er zin om dit bedrijf te bezoeken en met Wytse een paar heerlijke uren te beleven?
Dat kan. Je kunt je bij interesse opgeven bij mij. Wytse gaat daarna een datum inplannen en
heeft het liefst maximaal 9 personen per keer bij hem te gast.
Voor deze middagen fungeer ik als tussenpersoon om belangstellenden ‘op te vangen’ via de
mail en met Wytse kort te sluiten welke datum hen schikt. Daarna kun jij aangeven of je die
datum kunt en zorg ik voor het adres in je mailbox.
Voor alle duidelijkheid: ikzelf ben er niet bij die middagen. Omdat wij een geweldige middag
mochten beleven, de boodschap over pure voeding en hoe dat tot stand komt doorgegeven
moet worden, hebben we bedacht dit voor jullie zo te ontwikkelen.
Het is belangrijk dat wie daarvoor openstaat de gelegenheid krijgt om te ervaren hoe puur we
eigenlijk moeten leven, werken, denken, samen verder komen, hoe belangrijk het is dat de
koeien, de bijen, alles wat leeft zich normaal kan bewegen, ontwikkelen en in een samenspel
met de mens kan fungeren. En omgekeerd, de mens moet zich goed voelen samen met de
dieren, de omgeving, natuur, het voedsel en alles wat belangrijk is om in goede gezondheid,
zowel lichamelijk als geestelijk te genieten.
Anastasia, na het bezoek aan Blauwe stip ben ik weer begonnen met het lezen van deel 1.
Gewoon, de boeken in de kast lokten om weer gepakt te worden, je moet deze boeken echt
tot je nemen, je inleven, voelen, begrijpen en dan is het leven eigenlijk heel simpel.
Zo simpel als dat eigenlijk de bedoeling was maar door onze huidige leefomstandigheden is er
veel, te veel wat absoluut niet meer kan, wat zich nu ook aan het manifesteren is als ‘het moet
anders’. Ja anders, gewoon terug naar aards, naar oplossingen uit de natuur.
Voel je welkom een middag pure schoonheid te ervaren in Friesland.
Meld je aan: anneke@project7-blad.nl
En lukt het niet dat jij bij de eerste datum kunt dan komen er bij voldoende belangstelling
meerdere datums, maar steeds gepland passend bij deze prachtige locatie.
En ik? Dan geef ik de volgende datum weer door aan hen die belangstelling hebben.
Dat is mijn enige rol in dit verhaal, een tussenschakel om de wondere wereld van de natuur te
helpen delen.
Anneke
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Een fotoverslagje van ons bezoek aan De Blauwe Stip:
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Thuis nagenoten...
Thuisgekomen de gekochte blauwschimmelkaas met één van de tomaten verwerkt op een
pannetje met zuurkoolstamppot. Oost-Indische kers mocht natuurlijk niet ontbreken als extra toevoeging.

Een heerlijke blauwaderkaas van De Blauwe Stip, over een
zuurkoolpannetje.
Zachtjes laten smelten.
Je weet niet wat je proeft, zo lekker!

10

Muffin in feesttooi
Een muffin gekocht bij de natuurwinkel, 'opgetuigd' met advocaat, jam, aardbeien en de bloemen en het blad van een begonia en het bloempje van de vlijtige lies.
Begonia's smaken appelachtig.
Hoe leuk?
Je kunt een muffin 'kaal' presenteren, niets mis mee en je gasten zullen ook niets missen maar
toch... laten we er in het leven een feestje van maken. Je zult echter zelf 'de slingers moeten
ophangen' om iets speciaals van een dag te maken en dan zijn dit soort bezigheden niet verkeerd.
We blijven het wel steeds benoemen dat de eetbare bloemen en bladeren van planten afkomstig moeten zijn die niet onder invloed hebben gestaan van narigheid in de vorm van gif en
verkeerd opgejaagd. Planten die heel gewoon konden groeien, geen gif aanvallen hebben gekregen zijn geschikt om voor consumptie te gebruiken.
Maar... deze muffin heeft toch maar mooi een feesttooi gekregen.
Anneke

Vlijtige lies

Begonia

Muffin in feesttooi
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Ontbijtje cottage cheese maar dan wel versierd...
Een bakje cottage cheese, ieder de helft, aangevuld met verse bieslook uit eigen tuin, uiteraard wel fijngesneden en peper uit de pepermolen.
Als eetbare versiering om de dag met een glimlach te beginnen de bloemen van damast,
daslook en madeliefje.
Dit was puur genieten.
Anneke

Madeliefjes

Daslook bloemen

Damastbloem

Bloemschikken op je bord

Het resultaat
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Vlierbloesempannenkoeken
Iedereen weet wel hoe je pannenkoekenbeslag moet maken en anders zijn er via internet vele
recepten te vinden. Wij maakten een beslag van boekweitmeel.
Anneke had een aantal mooie vlierbloemen geoogst en Frank bakte daar pannenkoeken mee.
De bloemen werden vrij kort onder de bloempjes van de steeltjes geknipt en door het beslag
geroerd. Daarna werden de pannenkoeken gebakken op de kamado.
Hieronder een fotoverslagje:

Het oogsten van de vlierbloesems

Prachtige bloesems

Ze geuren heerlijk zoet

Een flinke schaal vol bloesems

De bloesems worden afgeknipt

De pan wordt intussen ingebrand

Bijna klaar

Beslag wordt gemaakt

De bloesems gaan erbij

Goed dooreenmengen

Beetje boter in de pan – de eerste

Lekker vuurtje – bakt snel

Even tussendoor: De pan is een gietijzeren koekenpan van Dutch Windmill. Deze moet ingebrand worden, alvorens hij gebruikt kan worden. Dat doen wij met kokosvet.
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Dit ging een beetje te enthousiast, waardoor de vlam in de pan sloeg, letterlijk. Dat is niet erg.
Het gaat erom, dat het vet in de poriën trekt van het gietijzer, waardoor je een natuurlijke
antiaanbaklaag krijgt. En dat is gelukt! De pannenkoeken kwamen perfect los van de bodem,
en de pan roest niet na gebruik. Missie geslaagd.
Bij dergelijke pannen moet je wel opletten bij het vastpakken. Ook het handvat is van gietijzer
en wordt bijna net zo heet als de pan.
Gebruik bij voorkeur vuurvaste handschoenen als je de pan van het vuur moet halen (bijvoorbeeld bij het inscheppen van nieuw beslag).
Het voordeel van een dergelijke pan is wel, dat je hem overal kunt gebruiken. Dus ook op een
stoofje, of gewoon op een houtvuurtje. Je kunt ze zelfs op het brandende hout zetten!

Even omgekeerd

Ze gaan goed

Het resultaat: lekkere pannenkoeken

Vlierbloesems – ze zijn zo mooi! (En nog heel lekker ook – en op vele manieren toe te passen.)
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Zomer in de schaal
Een salade van sperzieboontjes, mais, Chinese preischeuten, fijngesneden plakjes courgette
op zoetzuur en een dressing van olie, azijn en beetje mayonaise.
De bloemen van bloeiend eeuwig moes (een koolsoort), Oost-Indische kers (bloem en blad)
en kleine toefjes vrouwenmantel zorgden voor de zomerse aanblik.
Zomer in de schaal.
Heerlijk en gemakkelijk bij een broodje met Rollini Mozzarella, een vegetarisch hapje uit de
natuurwinkel. Dit soort maaltijden geeft evengoed voldoening door de salade en kan heel
handig zijn op bepaalde dagen.
Wij aten dit op zo’n dag waarop ik geen zin meer had uitgebreid aan de slag ‘te moeten’ na
een middag weggeweest te zijn.
Maar een heerlijke salade maken met een gezellige aanblik is een kleine moeite en leuk om te
verzorgen. Oost-Indische kers is echt heel gezond en samen met de andere ingrediënten
schenkt dat toch voldoening. Uiteraard was het broodje ook biologisch. Een gezellige ‘snel
klaar maaltijd’. Nog een pluspunt… weinig afwas.
Anneke

15

Water met... vlier en...
Water met vlierbloesem, komkommerkruid en schijfjes citroen.
Vlierbloesem altijd weer een sprookje. Prachtige schermen, heerlijk geurend en geschikt voor
vele gerechten. In een kraantjeskan met water misstaat de vlier dan ook zeker niet.
Wel even goed opletten of er geen beestjes in zitten, bloemen zachtjes uitschudden.
De blauwe bloemen van het komkommerkruid ogen al net zo sprookjesachtig.
Voor deze bloemen ga ik letterlijk door de knieën om ze te fotograferen want ze zijn zo prachtig en de bloemen hangen altijd een beetje gebogen.
Biologische citroenen, toch even afboenen en in plakjes snijden.
Succes verzekerd met deze combinatie.
Anneke

Bloemen van komkommerkruid

Vlierbloemen

In een kraantjeskan

Citroenen

Close-up – heerlijk fris water!
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Zomerdroom
Ik liep heel rustig langs het strand
de Noordzee vloeide uit in ’t zand,
het zand tussen m’n tenen…
Het zonlicht schittert in een plas
alsof het hier nooit anders was
De zilte lucht gaat langs me heen
zo vredig, zo voldaan alleen
is 't wandelen langs de kust.
De branding golft met veel lawaai
alsof het vastloopt in een baai
De lucht en 't water kleuren rood,
het mooiste dat de zon mij bood.
Totdat het beeld langzaam vervaagt,
de regen, door wind opgejaagd,
luid klettert tegen tent en boom,
het einde van een zomerdroom
Bertus Singor
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Zuurkoolburgers
Af en toe heb je wel eens een restantje van een stamppotje over.
Van een restje boerenkoolstamp hebben wij toen kroketjes gemaakt, nu maakten we van een
restantje zuurkool zuurkoolburgers.

Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•

een restant zuurkoolstamppot
blad en bloemen van de Oost-Indische kers
fijngemalen beschuit of paneermeel
een schaaltje maismeel (of ander meel)
drie eieren (één in de stamppot en twee voor het paneren)
roomboter om in te bakken
eventueel wat dressing voor over de burger

Werkwijze:
Uitgangspunt is een restantje zuurkoolstamp.
Snijd het blad van de Oost-Indische kers ragfijn.
Doe dit daarna ook met de bloemen.
Meng het fijngesneden blad en de bloemen van de Oost-Indische kers door het stamppotje.
Tik hier een eitje bij.
Meng alles dan goed door elkaar.
Neem een handje van de stamppot en druk het goed samen. Leg de burger in het maismeel
en bedek hem er goed mee.
Haal de burger dan door het losgeslagen ei.
Hij moet aan beide kanten goed met ei bedekt zijn.
Leg de burger dan in het paneermeel en bedek beide kanten er ook nu weer volledig mee.
Druk alles goed aan en leg de burger dan in de grillpan.
Bak de burger(s) aan beide kanten, zodat een krokant korstje ontstaat.
We hadden nog wat saladedressing over die uitstekend paste bij deze zuurkoolburgers.
Je kunt ook volstaan met wat mayonaise en tomatenketchup, of wat biologische of zelfgemaakte Thousand Island dressing. Deze hebben wij nog niet gemaakt, maar er staan vast wel
recepten op het internet.

Oost-Indische kers bloem en blad

De oogst

Het blad is fijngesneden
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Dan volgen de bloemen

Klaar voor in de stamppot

Ei erbij en goed dooreen scheppen

Vorm een burger van de ‘stamp’

Leg de burger in het maismeel

Bedekt beide kanten met meel

Dompel de burger in het ei

Bedek de burger met paneermeel

Duw het paneermeel even aan

Leg de burger in de grillpan

Laat de burgers even bakken

Keer ze na verloop van tijd om

Zorg voor een krokant korstje

Het resultaat – met dressing

Close-up
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Langste dag hartig taartje
Op de langste dag van het jaar denk je toch altijd even aan het moment dat de dagen daarna
weer korten.
Natuurlijk duurt het nog heel lang voordat het alweer zichtbaar vroeg donker zal worden maar
het is toch zo'n moment in het jaar waarbij je bepaalde gedachten hebt.
De langste dag, alles straalt in volle glorie en dit jaar helemaal dankzij het vele water dat is
gevallen en het niet te hete voorjaar.
Wat een genot voor de natuur en de tuin.
Oost-Indische kers is ook zo'n echt zomers gewas en de eerste zaden waren alweer te oogsten.
De zaden zijn ook fantastisch om te gebruiken, naast dat je deze kunt inleggen als kappertjes,
zijn ze ook fijngesneden in vele gerechten te verwerken.
De smaak is enigszins peperachtig dus in hartige gerechten komt dit ideaal van pas.
De bloemen en bladeren mogen bij ons vaak meedoen, zowel in koude als warme gerechten.
Deze dag waren we gezwicht voor een hartig taartje gekocht bij de natuurwinkel.
De langste dag viel op maandag, de maandag staat bij mij ook in het teken van huishoudelijke
werkzaamheden en dan kan het heerlijk zijn als je weinig tijd aan het kokkerellen hoeft te
besteden. Toch? Gemak dient de mens!
Maar... wel met een verantwoorde twist.
We hadden verse groene asperges in de koelkast liggen, in een natte theedoek gerold. Zo
konden zij niet uitdrogen. Maar je moet ze natuurlijk niet te lang bewaren.
Asperges, met gekookte aardappelen en ei, als soep, bij een salade, die dag had ik er in gedachten al verschillende dingen mee gedaan maar uiteindelijk belandden ze na even gekookt
te hebben op het hartige taartje wat een mooie basis was om verder op te pimpen.
En dat is nu zo leuk om te doen, iets moois op tafel presenteren wat toch gemakkelijk en snel
te doen is maar eruitziet alsof je in een chic restaurant eet. Dat is pas lollig.
En nog leuker, je kunt zo'n taartje in de oven doen maar wij hebben een koekenpannetje alsof
de taartjes op die maat gemaakt zijn.
Helemaal leuk, beetje vet in de pan, taartje erop en deksel op de pan en zachtjes laten warmen.
Maar dan wel met eigen toevoegingen dus de asperges gingen erop samen met de fijngesneden zaden van de Oost-Indische kers, een restant brie daar bovenop en daarna even laten
warmen tot de brie al wat zacht begon te worden.
Pan van het vuur genomen en de bloemen en bladeren van de Oost-Indische kers toegevoegd.
Deksel er weer op en verder laten warmen tot het taartje opgediend kon worden.
Hoe gemakkelijk?
Hoe leuk ziet het eruit?
En weinig afwas.
Wat een feest op de langste dag in 2021.
Anneke
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Oost-Indische kers bloem en blad

Oost-Indische kers zaden

Bloemen, blad en zaden bij elkaar

Groene asperges (even gekookt) op hartig
taartje

Brie eroverheen

Bloemen, blad en zaden (fijngesneden) op het
taartje

Heel langzaam laten garen

Feestje op je bord
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Fermenteren
Hierbij een tip/recept van Fermenteer Guru Peter
van Berckel:

No Waste recept: Lactospergepoeder
Waar witte asperges zijn, zijn witte schillen…
Hopelijk gooi je ze nooit weg en trek je er normaal
bouillon van. Ik deed een heerlijke en duurzame
ontdekking. De schillen ben ik gaan fermenteren,
samen met wat foelie.
Na een aantal weken in de pekel droog ik ze tot
‘aspergehooi’. Dat kan dit jaar met het vele mooie
weer in de zon, of droog het in de (droog)oven.
Vervolgens verpulver ik het hooi in een keukenmachine.
Voor een nog fijner resultaat maal ik het in porties
in een koffiemolen tot poeder en vlokken.
Het geeft een geweldig geconcentreerd zoutig, zurig en umamirijk resultaat om als smaakpoeder
over gerechten te strooien.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak een pekeloplossing van 3% (30 gram fijn zeezout op 1 liter water).
Strooi wat foelie op de bodem van een glazen pot en duw de schillen erbovenop.
Overgiet met het pekelwater totdat ze onderstaan. Zet er een gewicht op zodat de
schillen onder de wateroppervlakte blijven.
Fermenteer op kamertemperatuur voor 2-3 weken.
Haal de schillen uit de pekel en knijp ze uit.
Droog ze tot aspergehooi. Dat kan dit jaar met dit vele mooie weer in de zon, of droog
het in de (droog)oven.
Maal het aspergehooi in een keukenmachine fijn.
Voor een veel fijner resultaat maal je het in kleine porties in een koffiemolen tot poeder/vlokken.
Maandenlang houdbaar in een goed afsluitbare glazen pot.

Met toestemming overgenomen van Peter van Berkel.
Info@petervanberckel.nl
https://petervanberckel.nl/fermenteren/

Met dank voor de tip aan:
José ten Hoeve
Aalden
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Oudemirdumer azijn
Bij Oudemirdum in het Gaasterland is een klif. Vanaf het punt waar je de auto kunt parkeren
is een leuk wandelpad, vrij kort, maar heel verrassend.
Het Oudemirdumerklif van zes meter hoog is ontstaan in de voorlaatste IJstijd. Enorme ijsmassa’s duwden vanuit Scandinavië de grond verder en nam dikke keien mee naar Gaasterland. Door de kracht ontstonden er heuvels in het landschap. De golfslag van de Zuiderzee
zorgde ervoor dat er drie kliffen ontstonden. Bij Oudemirum, Mirns en het Rode klif bij
Warns.
Langs een wandelpad tussen de tuinwallen van het Minne Minnespad bereik je het klif. Het
klif is van grote geologische waarde. De lagen grond met fossielen vertellen veel over het
verleden. Door de verschillen in bodemvochtigheid leven er meer dan 200 soorten planten.
Ook leven er dassen en zijn er vele watervogels te zien.
Deze omgeving valt onder de noemer 'sprookjesachtig'. Heel bijzonder.
Na even bij het klif bij Oudemirdum geweest te zijn plukte ik al teruglopend een paar bloemen van het duizendblad, de zaden van fluitenkruid en korenbloemen.
Thuisgekomen werden ze op azijn gezet en dat mag nu een tweetal weken lekker staan trekken.
De laatste foto is een dag later.
Wanneer het gezeefd kan gaat de azijn in een flesje met een etiketje ' Oudemirdumerazijn'.
En daarmee zijn wij de enige op de hele wereld met een flesje van deze azijn.
Anneke

Zaden van fluitenkruid

Blauwe korenbloemen

Het Minne Minnespad

Bloemen van duizendblad
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De plukmand

Prachtige inhoud

De weckpot is nu gevuld met biologische azijn

Alles in een halve liter weckpot

Alles verkleurt heel snel, dit is een dag later

Oost-Indische kers thee
Oost-Indische kers is heel gezond om in de maaltijd te verwerken, om rauw te nuttigen, om
er tinctuur van te maken, om er... van alles mee te doen. Zet eens een pot thee van deze
heerlijke bladeren en geweldige bloemen. Proost, op je gezondheid!
Anneke

Twee kleuren bloemen

Oost-Indische kers bloem en blad

Even laten trekken

De smaak is verrassend
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Over ‘wild’ genieten gesproken

Ook de hommel geniet

Vingerhoedskruid - digitalis

Hij doorzoekt elke bloem grondig…

…en vindt elk stuifmeelkorreltje
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Stoofpotje…
Stoofpotjes zijn leuk om te maken. Zo heerlijk en gemakkelijk.
Alles in één pan en een aantal uren langzaam laten garen in de slow cooker.
Wij vullen de pan binnen of buiten maar zetten hem dan steevast in de buitenkeuken.
Wanneer je dan vanuit huis de tuin in stapt komen de heerlijke geuren je vaak al tegemoet.
Dergelijke gerechten zijn ook ideaal om mee te nemen als je anderen helpt met het bereiden
van een maaltijd of zelf hebt aangeboden de maaltijd te verzorgen.
Werkelijk ideaal.
In dit stoofpotje ging als ‘wilde’ aanvulling het supergezonde zevenblad wat we volop in eigen
tuin kunnen scoren.
Vet in de pan, de ene keer nemen we roomboter, een andere keer kokosvet.
Uien, wortelen, paprika en tomaat gewassen en gesneden zoals we altijd doen.
Aardappelen in schijfjes toegevoegd.
Keltisch zeezout, een kruidenmix (uit Georgië, maar eenieder kan zelf bepalen welke kruiden
bij hem of haar passen om te verwerken, komijn, pompoenpoeder*, champignonpoeder* en
uienpoeder* door het geheel geschept.
Een scheut rode wijn en een scheut zelfgemaakte wijn van eigen druiven volgens een recept
van Klazien. Klazien uit Zalk, zij leeft al jaren niet meer, deelde via boekjes en televisie haar
kennis over kruiden, planten en diverse andere wetenswaardigheden op het gebied van gezondheid.
Ook wij hebben nog rode wijn verkregen van eigen druiven die we op suiker hadden gezet en
enkele maanden lieten staan. Ook dat recept deelden we al eerder.
Zelf gedroogde champignons mochten ook in dit stoofpotje, dus naast de poeder van champignons gingen er ook stukjes gedroogde in zijn geheel in. Deze lieten we niet van tevoren
wellen omdat dit toch kon gebeuren door het vocht in de vorm van rode wijn in de pan.
Seitan in een glazen pot gekocht in de natuurwinkel paste uitstekend bij de combinatie van
deze groente en gaf een grappig effect naast dat het lekker was. Net alsof er vlees in het stoofpotje was.
Maar ook hier… niets is wat het lijkt.
Als laatste ging het gesneden zevenblad erbij en daarna is het afwachten.
Elke slow cooker reageert weer anders, dus wie er eentje heeft bepaald zelf hoelang je hem
op de hoogste stand zet. Als de inhoud gaar is maar de pan hoeft nog niet op tafel kan deze
op warmhouden gezet worden.
Stoofpotjes, je kunt er van alles in doen. Het uitgangspunt bij dit stoofpotjes was het prachtige
zevenblad dat ons stond toe te lachen in de tuin.
We namen de pan mee in de auto en daar waar we beloofd hadden de maaltijd te verzorgen
kookten we bulgur. Even daarvoor was het zaak de inhoud van de pan weer op goede temperatuur te hebben.
En zo kwam er een stoofpotje met bulgur op tafel.
*De drie ‘poeders’ gemalen van de zelf gedroogde pompoen, champignons en uien.
Gedroogd in de droogoven, handig om op voorraad te hebben.
Eerder deelden we informatie met foto’s over deze activiteit.
Anneke

26

Zevenblad

De slowcooker

Als laatste gaat het zevenblad erbij

Alles goed dooreengemengd

Het gaat lekker zijn gang

Het eindresultaat

Kabouterhuisje...
Bloempotwoningen... klik op de link naar 'onze' Junior.
Link naar de junior van juni 2021:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-06-JUNI.pdf
Anneke
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Kruidenbak omgetoverd tot insectenhotel
Een kruidenbak die zijn beste tijd had gehad kreeg een tweede leven als insectenhotel.
Pootjes eraf gezaagd en als extra versteviging gebruikt om de losgeraakte boden te verstevigen.
Dank Frank.
Er lagen nog twee vogelhuisjes klaar om opgehangen te worden. Die had ik een keer 'langs de
weg' gekocht, maar er hangen inmiddels genoeg vogelhuisjes in de tuin.
Een stuk rietmat werd in stukken geknipt, stokjes, scherven, blauwe flessen om de kleur blauw
in de tuin terug te laten komen, wortelstelsels van dode perenboompjes, oftewel van alles en
nog wat gebruikt en lekker opgeruimd.
De flessen wel met de hals naar beneden verwerkt, ja daar is over nagedacht
zodat er geen
water in kan lopen.
De vogelhuisjes zijn, met een extra latje eronder zodat ze gelijk met de rand van de bak kwamen, vastgeschroefd aan de bodem.
Met de rest was het bouwen, voegen, duwen of liever gezegd 'rotzooi maar raak'.
Alles decoratief neergekletterd maar dan binnen de wanden van de bak.
Gaas werd over het geheel gespannen en vastgezet, wat betreft dat onderdeel ook dank
Frank.
En zo kregen vele kleine tuinbewoners er een flinke woning bij.
Leuk om te doen, wellicht als vakantieklus met kinderen in de komende weken. En... het kan
lekker opruimen.
Anneke

De lege kweekbak

Verschillende vulmaterialen

Dode boomwortels

Hout, diverse potten en potjes

Nestkastjes

Blauwe glazen flessen, etc.
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Hout

De bak wordt opgevuld

Best wel even passen en meten

Gaas wordt erover gespannen

De bak is gevuld

Het hotel staat op zijn plaats

Geniet moment...
Een veertje op het strand.
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Recept voor: Macaroni op de kamado met brandne-

tel, zuring en zevenblad
Voor een zondagavond
maakten wij een flinke
wok vol macaroni. Wij gingen ergens eten en namen
de maaltijd mee. ‘Tafeltje
dekje’, zeggen we dan…
Dat deden we bewust. Zo
kun je met een gerust hart
een portie achterlaten als
‘makkelijke’ maaltijd, zonder dat men elkaar aankijkt voor de laatste elleboogjes, maar ook een extra portie voor onszelf, ook
voor een makkelijke dag.
In deze macaroni zijn
verse, ‘wilde’ groenten
verwerkt, uit eigen tuin.

Brandnetel

Zevenblad

Alle ingrediënten

De vegan gehakt

De kamado wordt gestart met een verfbrander

Zuring

De schaal met ‘wilde’ groenten
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Ingrediënten:

Gekocht:
• twee winterwortelen
• twee puntpaprika's
• twee courgettes
• een rode peper
• drie preistengels
• vier à vijf uien
• twee bakjes Pro LaTerre vegan gehakt
• kokosvet om in te wokken (NIET ontgeurd)
• twee zakken elleboogjesmacaroni
• Keltisch zeezout in het kookwater van de macaroni
Geplukt uit eigen tuin:
• een hand brandneteltoppen
• een flinke hand zevenblad
• een handje zuringbladeren van formaat

Wij zijn gek van de kamado!
Hij kent zoveel toepassingen. We hebben er al op verschillende manieren mee gewerkt: brood
(khachapuri), pizza’s en cake bakken, frituren, wokken, en kortgeleden, voor het eerst na ruim
een jaar, hebben we een bio-hamburgertje gebarbecued.
Het aansteken van de houtskool ging regelmatig gepaard met enige rookontwikkeling.
Men adviseerde in eerst instantie van die (bio-)aanmaakblokjes, maar daar waren we niet echt
gek van.
Toen lazen we van iemand die een verfbrander gebruikte.
Wij hadden er nog een liggen die niet meer werd gebruikt, dus: proberen. En het lukte!
Als een tierelier, zeggen we nu. Bijna geen rook meer, en de houtskool vlamt na een minuut
of vijf tot acht op.
Je krijgt een prachtige gloeiende houtskoolbodem, die dan nog wel even tijd nodig heeft om
op temperatuur te komen, maar we hebben geen enorme rookwolken meer, zoals wel het
geval was met de aanmaakblokjes (zie foto op bladzijde 34).
Wellicht is dit een tip voor barbecue-/kamado-gebruikers.

Werkwijze:
Maak de uien schoon en snijd ze doormidden.
Snijd dan de helften in dunne plakken.
Schil/schrap de wortelen, snijd ze in stukken en snijd die stukken vervolgens in dunne reepjes.
Snijd de lelijke stukken van de groene preibladeren. Snijd de prei dan in smalle ringen. Was
dan de prei zorgvuldig, zodat het eventuele zand tussen het blad eruit spoelt. Doe de preiringen dan in een vergiet, zodat ze kunnen uitlekken.
Was de rode peper en snijd deze, met zaadlijst, ragfijn.
Was de puntpaprika’s, verwijder de zaadlijsten en snijd ze in blokjes. Snijd ‘kop en kont’ van
de courgette en snijd hem door de helft.
Snijd elke helft weer doormidden en snijd die helften in partjes van ongeveer een halve centimeter.
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Was eventueel de ‘wilde’ groenten, laat ze even uitlekken, en snijd ze in reepjes.
Wij vinden het prettig om eerst alles te snijden en voor te bereiden, voordat we gaan wokken.
Je hebt dan alles bij elkaar zoals het in het gerecht gaat, zodat je tussendoor niet nog eens
moet snijden terwijl je al met bepaalde groenten aan het wokken bent. Je kunt zo alles op
het juiste moment in de wok toevoegen.

De gesneden prei

De courgettes

Uien, wortelen en rode peper

Eerst de uien, wortelen en rode peper

Wokken tot de uien glazig zien

De gesneden prei erbij

Als de houtskool mooi egaal gloeit, zet je de wok in de triangel van de kamado. Die triangel is
een essentieel onderdeel van de kamado. Hierin hang je het hitteschild, de pizzasteen, of je
legt het barbecuerooster erop.
Als je vlees of vis wilt roken, kun je op het hitteschild een vuurvast schaaltje met geurkruiden
of rookhout plaatsen, terwijl het vlees of de vis op het rooster ligt.
In de triangel past ook perfect onze wok.
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Die wok hebben wij ooit (jaren geleden) gekocht in de Oosterse Supermarkt in Beverwijk, op
het terrein van de Zwarte Markt. Hij is door het gebruik inmiddels lekker ingebrand, en heeft
dus een natuurlijke antiaanbaklaag gekregen.
Doe, als de wok warm is, daar vet in. Je kunt kiezen voor bio roomboter, kokosvet, of ghee.
Doe als eerste de uien, de rode peper en de wortelen in de wok. Deze groenten moeten het
langst garen, dus gaan zij als eerste de pan in.
Doe ook de vegan gehakt in de wok en laat deze ook even garen.
De wok wordt flink warm, dus je moet constant omscheppen.
Voeg, als de uien glazig zien, de prei toe, ook weer al omscheppend.
Doe even later de puntpaprika’s en de courgettes erbij. Blijf omscheppen.
Als de groenten beetgaar zijn, voeg je de ‘wilde’ groenten erbij. Laat alles nog even garen.
Inmiddels heb je de macaroni gekookt tot deze beetgaar (al dente) is.
Giet het kookwater weg en doe een schepje roomboter of een scheutje olijfolie in de macaroni, zodat deze niet gaat plakken.
Voeg nu de macaroni bij de groenten in de wok en schep alles weer goed dooreen.
Doe als laatste de ‘wilde’ groenten door de macaroni.
Meng alles weer goed en laat nog even garen.

Steeds blijven omscheppen

Courgettes en puntpaprika’s erbij

En blijven omscheppen

En de bakjes vegan gehakt
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’t kookt daar zo lekker

Door het omscheppen blijven de groenten
lekker los

Het snijden van de ‘wilde’ groenten

We hadden een flinke oogst

Een schaal vol

Ondertussen gaat de macaroni erbij – even
dooreen scheppen

De groenten worden erdoor geschept

En dit is het resultaat
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Meewerken op een landelijk gelegen boerderij
Voor mensen die tot rust willen komen bestaat de mogelijkheid om mee te werken op een
beginnend boerderijproject in een landelijke omgeving. Het is gelegen in Wateren, midden in
het Drents-Friesche Wold, geliefd als uitvalsbasis voor bv. wandelen of fietsen.
De boerderij kent diverse soorten tuinen, een boomgaard en stukken bos. Ook is er nog voldoende ruimte voor uitbreiding met o.a. een permacultuur tuin. Mensen die hier ideeën over
hebben zijn welkom.
De werkzaamheden betreffen voornamelijk werk in en om de tuinen, boomgaard en boswallen. Het is onder andere geschikt voor mensen die rust zoeken, of weer tot zichzelf willen
komen, de landelijke omgeving kan daarbij gunstig werken.
Ook is het voor mensen die graag met planten werken, of in nauw contact met de aarde en de
natuur willen zijn en zich aangetrokken voelen door het landleven.
Belangstellenden kunnen zich melden. Maar misschien wil je eerst liever eens langskomen
voor een rondleiding, uitleg en om de sfeer te proeven of een en ander wel wat voor je is.
Bert Smit.
E-mail: bert-smit@versatel.nl
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Goed initiatief...
Dit kan iedereen kleinschalig uitvoeren.
Deze mogelijkheid staat bij een strandopgang maar kan natuurlijk
door velen opgepikt worden.
En denk niet alleen aan de zee maar ook aan de bossen, duinen
en andere gebieden.
Anneke
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Dennen-kleefkruid thee
Vorige maand beschreven we hoe je dennenthee kunt maken.
Zie link hieronder op bladzijde 39.
Als extra toevoeging plukten we recent een pluk kleefkruid en lieten dit meekoken, dus de
manier van tien minuten laten koken.
Wanneer je thee van alleen kleefkruid zet dan is dit ook de juiste manier, even laten koken en
sudderen.
We vertellen altijd dat wanneer we thee zetten, eerst het water koken en dan weer laten
afkoelen tot rond de 80 graden. Dit om te voorkomen dat de verse of gedroogde thee-ingrediënten niet doodslaan.
Maar er zijn uitzonderingen en kleefkruid is er zo’n eentje. Vandaar dat het meteen leuk was
toen we met een stel bij elkaar kwamen om een pluk kleefkruid extra toe te voegen.
Kleefkruid is bloed- en lymfe reinigend dus supergezond. Dat in combinatie met de toch ook
al gezonde dennennaalden en je presenteert een superthee.
Steranijs en kaneel gingen ook in de pan net als bij het recept van vorige maand.
Toch even als extra noot!
Dennenthee is heel gezond maar geloof niet de verhalen dat je door het drinken van deze thee
vaccins kunt ontstoren.
Men wil dit o zo graag geloven maar dennenthee is preventief supergezond en een aanrader
om te drinken.
Nog een extra noot!
Dennenolie, maar dan wel de zuivere van een goed merk (bijvoorbeeld Chi) kun je ook fantastisch gebruiken.
Doe een druppel in een theeglas/-kopje bij een thee die je normaal drinkt.
Of doe een druppel in een glas warm water.
Let op! Het is voldoende om één druppel per glas/kopje te gebruiken. Je lichaam zal dit opnemen en via je longen adem je het als het ware weer uit waardoor je vrij kunt ademen.
Heel fijn bij beginnende verkoudheden.
Zo kun je met dennenolie ook spelen met andere theecombinaties of met gember, kaneel,
steranijs en andere verwarmende ingrediënten in de wintermaanden.
Niet iedereen kan gemakkelijk aan dennennaalden komen en wij zeggen altijd: ‘Voor alles is
een oplossing’! Denk niet in problemen maar in oplossingen en zie iets als een uitdaging in
plaats van als een probleem.
Geniet van je thee combinaties.
Nog een extra tip!
Als je wel over een pluk dennennaalden kunt beschikken en iemand anders daar blij mee wilt
maken is het wellicht leuk de pluk in een zakje of leuk papiertje in te pakken en daarbij een
paar stokjes kaneel en steranijs toe te voegen. Zo geef je een ‘doe-het-zelf-pakketje’.
Hieronder kun je terugblikken naar het recept van vorige maand.
Anneke
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-HET-WILDE-GENIETEN-MEI.pdf
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Dennennaalden

Kleefkruid

Ingrediënten voor de thee

Kleefkruid wordt meegekookt

Een kopje thee

Uit eigen tuin
Het oog wil ook wat, dus voeden we onze ogen met bloemen in
de vaas in huis.
Uit eigen tuin, een paar hostabladeren, uitgebloeide alliums, de
hauwen van look-zonder-look en gele rozen.
Een kinderhand is snel gevuld.
Anneke

38

Appelgebak met fruit en bloemen...
Een punt appelgebak, aangevuld met halve schijven ananas, blauwe bessen en crème fraîche, opgeleukt met de bloempjes van seringen en viooltjes.
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Aardappelpannetje met sla en sparrentoppen
Een aardappelpannetje met sla en sparrentoppen.
Hoe klinkt dat?
Geinig toch?
We hadden een krop stevige sla en dit soort sla kun je ook op andere manieren verwerken
dan alleen als rauwkost.
Sparrentoppen zijn gezond, zolang je mooie toppen op eigen erf kunt scoren moet je dat natuurlijk doen, dus ontstond het aardappelpannetje met sla en sparrentoppen.
Er waren nog wat gebakken aardappelen over van de dag ervoor, deze stonden in een glazen
bakje in de koelkast.
Sla, een paar rode uitjes, puntpaprika’s aangevuld met maggi (Lavas), Oost-Indische kers
bloem en blad, sparrentoppen en zevenblad. En… de al gebakken aardappelen.
Deze waren zo lekker, zonde om weg te gooien maar we bakken al snel wat te veel als we
lekker buiten op de kamado aardappelen of friet bakken.
Bij friet bakken kiezen we er voor de al voorgekookte aardappelpartjes niet te bakken maar
bij gebakken aardappelen gaat het zo gemakkelijk… hup alles in de pan.
En wanneer ik aardappelen kook… m’n leven lang, sinds ik kook… altijd te veel. Net als pannen soep.
Tjonge, we gaan opbiechten.
We weten ook dat voedsel dat je bewaart altijd in energiewaarde achteruitgaat, maar uitgaande van de hoge Boviswaarde die de aardappelen al hadden na gebakken te zijn op de
kamado in een gietijzeren pan, gewoon in de buitenkeuken, mochten ze nog even meedoen
met gezonde aanvullingen. Of liever gezegd, de aardappelen waren een aanvulling op de
vergiet vol gezonde groenten als basis. Dat klinkt alweer beter.
En kaas. We smelten de kazen.
Ja kaas, heerlijk, even als laatste handeling kaas over dit soort pannetjes en dan is het helemaal klaar.
De werkwijze is gemakkelijk. Vet in de pan, we kozen voor roomboter. De uien en paprika’s
samen met Keltisch zeezout roerbakken. De maggi en het zevenblad er gesneden bij gedaan.
De sla grof gesneden toegevoegd en als alles goed door elkaar gemengd. Daarna konden de
al gebakken aardappelen erbij.
Een deel van het blad van de Oost-Indische kers grofgesneden door het geheel geschept en
daarna afgedekt met kaas.
Zodra de kaas wat was gesmolten konden de laatste Oost-Indische kers blaadjes en bloemen
toegevoegd worden en als allerlaatste de fijngesneden sparrentoppen.
Ook dit pannetje was voor herhaling vatbaar.
Alleen… dat gebeurt hier nooit, hetzelfde namaken.
Niet met dergelijke gerechten want een volgende keer hebben we weer iets anders wat leuk
is om met jullie te delen dus streven wij steeds naar variatie.
Maar toch… die sla was wel heel lekker op deze wijze verwerkt, dat zul je vast weer een keer
voorbij zien komen.
Anneke
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Zevenblad

Maggi (lavas)

Jonge sparrentoppen

Oost-Indische kers bloemen en blad

Alle ingrediënten

Restant gebakken aardappelpartjes

Boter, kaas, puntpaprika’s en rode uitjes

Stevige sla ook in de pan, samen met de gesneden uitjes, paprikareepjes. Even roerbakken
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Roerbakken

Aardappelpartjes erbij

Laten garen

Gesneden verse wilde groenten erbij

Bedekken met een laagje kaas en de Oost-Indische kers bladeren en bloemen

Et voilà, een heerlijke maaltijd

Soeplepel
Een oude soeplepel gevuld met huislook, opgevuld
met steentjes.
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 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. Gewoon de
praktijk in beeld. Iedere maand tonen we hier drie van die bladzijden uit de kalender.
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Omdat we nu in het rijke zomerseizoen zijn aanbeland, plaatsen we hieronder nog vier tips.
De kalender is echt de moeite waard! Normaal plaatsen we drie tips per maand, maar de komende paar maanden zullen het er ongetwijfeld een paar meer zijn, vanwege de grote rijkdom aan tuintips en recepten, die de moeite van het vermelden waard zijn.

Tip: als je deze kalender de moeite waard vindt, koop deze dan voor het komende jaar.
Je zult er veel plezier aan beleven! (En nee, we hebben geen aandelen 😊!)
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