
 
1 

 

  



 
2 

Inhoud 
Een ontbijtje met Oosterse rol ‘Thai’... ................................................................................................... 3 

Begonia op de sla .................................................................................................................................... 4 

Een broodje gezond van eigen makelij .................................................................................................... 5 

Een heerlijk tussendoortje ...................................................................................................................... 6 

Een zomerse thee .................................................................................................................................... 7 

Warmrode salade... ................................................................................................................................. 8 

Stokje ei met... ......................................................................................................................................... 9 

Toastjes, ook zij kunnen een metamorfose ondergaan door een eetbaar bloempje… ........................ 10 

Eitje met koolbloemen .......................................................................................................................... 19 

Fruitig gebakje... .................................................................................................................................... 23 

Lekker buiten kokkerellen ..................................................................................................................... 24 

Nog een keer: frietjes bakken ............................................................................................................... 25 

Leftover met spar en bloemen... ........................................................................................................... 26 

Walnotencake........................................................................................................................................ 27 

Soep met extra boost ............................................................................................................................ 29 

Komkommer met bloemen ................................................................................................................... 30 

Rondje plukken-uit-de-tuin-thee ........................................................................................................... 31 

Sla zonder slak… .................................................................................................................................... 33 

Soep met spar ........................................................................................................................................ 35 

Spar in honing... ..................................................................................................................................... 36 

Spar op azijn... ....................................................................................................................................... 37 

Ferme Quatre Mains ............................................................................................................................. 38 

Aangevulde roomboter ......................................................................................................................... 39 

Geen rozentuin maar wel een rozencake... .......................................................................................... 40 

Cake met vlierbloesem .......................................................................................................................... 40 

Zomertafereeltje ................................................................................................................................... 41 

Nieuwe kaartenset ................................................................................................................................ 42 

Vier seizoenen ‘wild’ genieten .............................................................................................................. 43 

Maandaanbieding! ................................................................................................................................ 44 

Voor de mand met citroenmelisse en de heksenketel.......................................................................... 45 

Colofon: ................................................................................................................................................. 45 

 

  

file:///H:/PROJECT%20ZEVENBLAD/NIEUWSBRIEVEN%20HET%20WILDE%20GENIETEN/2021%20DERDE%20JAARGANG/2021-06%20JUNI%20WILDE%20GENIETEN/2021-06-MAAND-WILDE-GENIETEN-JUNI-2021-DEEL%202.docx%23_Toc76037847


 
3 

Een ontbijtje met Oosterse rol ‘Thai’... 
 
Fijne groenten met Aziatische noedels, op Thaise wijze gekruid. 
Heel gewoon op een broodje of... toch maar even aangevuld met iets gezelligs? 
Zoveel leuker. Toch? 
 
Kleine moeite om een paar jonge blaadjes zevenblad te plukken, meteen gezonde 
vitamientjes, de gele bloemen van bloeiend eeuwig moes (een koolsoort, maar alle 
koolsoorten zijn te gebruiken) en de blauwe bloempjes van ereprijs maakten het even af op 
het bord.  
Een feestje op je bord, snel gerealiseerd. 
 
Zo begint een dag met een lach! 
 
Anneke 
 

   

   
Ereprijs 
 

Zevenblad Eeuwig moes (bloemen) 
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Begonia op de sla 
 
Begonia smaakt appelachtig, is sappig en een gezellige aanvulling aan de maaltijd. 
Hier een fijngesneden krop sla met een dressing van azijn, olie en een beetje mayonaise, 
aangevuld met het kruidenmengsel Ras el hanout. 
 
Als extraatje sieren begoniablaadjes en bloempjes deze salade.  
Uiteraard gebruiken we alleen onbewerkte planten en bloemen. 
 
Anneke 
 

 

 

De salade, met begoniabloempjes en kleine 
blaadjes 

 
Iedereen kent wel de begonia We plunderen de plant natuurlijk niet 

  
Close-up De salade ging schoon op 
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Een broodje gezond van eigen makelij  
 

Zelf brood bakken, het blijft leuk.  
Frank doet dat dan ook graag in de buitenkeuken op de kamado.  
Zo zijn er over de afgelopen maanden al heel wat varianten 'geknutseld'.  
Met kruiden, met kaas, met beiden, maar ook zonder extra toevoegingen, dus gewoon een 
brood waar je aan denkt bij het woord brood. 
Een knipbrood, heel gemakkelijk in een glazen cakeschaal te creëren. 
We deelden al diverse broodrecepten, maar deze keer gaat het om het beleg. 
 
Een zelfgebakken broodje met roomboter, plakjes tomaat, gekookt ei, paar blaadjes koriander 
en basilicum aangevuld met prachtige look-zonder-look, zowel de bloemen als enkele 
bladeren, bellenplant (Fuchsia) en de bloemblaadjes van kleine tulpjes. 
Heerlijk als je dergelijke bloemen in eigen tuin hebt staan. 
 
Wie geen tuin heeft, weet dat je met grote bakken of potten ook fantastisch kunt werken. 
Wellicht zijn er ook meerderen in je omgeving die de passie hebben zich meer te storten op 
dat wat eetbaar is en kun je samenwerken, over en weer elkaar van dienst zijn. 
Terug naar de natuur, terug naar eenvoud en gezonde maaltijden begint toch steeds vaker 
een onderwerp van gesprek te worden. 
Wat let je om eens in je naaste omgeving je voelsprieten uit te steken. 
 
Met een stel samen éen of meerdere volkstuinen beheren is ook een leuke optie voor wie niet 
bij machte is zich daar volledig voor in te zetten. 
Voor alles is een oplossing en samen kom je verder.  
Dit laatste idee bedacht ik niet zelf, ik weet dat er personen zijn die op deze wijze samen 
groenten telen voor zichzelf en wat te veel is kunnen anderen kopen.  
Hoe leuk kun je zo aan biologische groente komen? 
 
Laat ook 'wilde' groente toe en voor je het weet heb je het jaar rond een totaalpakket. 
Geniet van het plannen maken.  
En neemt dat tijd in beslag? 

Een broodje gezond zoals op deze wijze gepresenteerd kan uitkomst bieden.       
 
Anneke 
 

  
Bloemblaadjes van de tulp Bloemen en blad van look-zonder-look 
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Bellenplant (Fuchsia) Knipbrood uit de kamado 

  
Sneetjes brood, tomaat en ei, opgesierd… … met bloemen, bloemblaadjes en jong blad 

 
 

Een heerlijk tussendoortje 
 

Kaas van Blauwe stip met watermeloen, bloemblaadjes van cosmea, roos en bloem en blad 
van Oost-Indische kers. Even een moment voor jezelf! 
 

Anneke 
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Een zomerse thee 
 

Een heerlijk thee gezet met natuurlijk de bloemen van de vlier. Zodra deze er weer zijn dan 
moet je gewoon een keer thee zetten van of alleen de vlierbloemen of gecombineerd met 
andere leuke, lekkere en gezonde ingrediënten. Een feestje om te doen, alleen het plukken 
al. 
Deze thee bestond uit: 
Blad van braam, citroenmelisse, damastbloemen, geraniumbloem, roos, sparrentopjes en 
vlierbloesem.  
 

Anneke  
 

   
Braamblad Damastbloemen Vlierbloesems 

   
Jonge sparrentoppen Citroenmelisse Geraniumbloempjes 

   
Rozenblaadjes Alle ingrediënten bij elkaar In de theepot en even laten trekken 

 

  

Zo heb je een heerlijke zomerse thee   

 



 
8 

Warmrode salade... 
 

Een krop sla als basis met een beetje olie en azijn en dan versieren, wat is dat toch elke keer 
weer leuk. 
Deze salade kreeg als toevoeging aardbeien, frambozen en mooie fijn bladige basilicum. 
Als eetbare versiering de bloemblaadjes van het kleine anjertje, een bloem van de bellenplant 
(Fuchsia) en bloemblaadjes van een geranium. 
 

De diverse tinten rood en roze geven een warme uitstraling. 
Wel of geen uitgebreide dressing, maar net waar je de salade bij wilt presenteren. Soms is 
alleen olie en azijn voldoende. 
 

Zomaar een voorbeeld, elke maand kun je weer andere sfeertjes creëren. 
 

Anneke 
 

  
Anjertjes Bloempjes van de geranium 

  
Bellenplant (fuchsia) Basilicum 

  
Het resultaat Close-up van de salade 
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Stokje ei met... 
 

Een stokje, in de natuurwinkel heten deze broodjes ‘stokjes’. 
Deze stokjes zijn af en toe best handig om in huis te hebben. Vers gekocht, heerlijk met 
roomboter en... wat je maar wilt. 
Wij kozen voor gekookte eitjes. Een eitje met zout en peper kan op zijn tijd een traktatie zijn. 
Maar om er toch even wat extra's van te maken plukte ik wat vers zevenblad uit eigen tuin als 
gezonde toevoeging. 
De bloemen van eeuwig moes en bloem en blad van Oost-Indische kers maakten het nog 
gezelliger. De bladeren van de Oost-Indische kers (een bonte variant) en het zevenblad 
zorgden samen voor wat groenvoer. 
Moet kunnen op zijn tijd, maar met deze aanvullingen geplukt uit eigen tuin en meteen 
verwerkt voelt het toch anders dan wanneer je alleen een stokje met ei zou nuttigen. 

Gemak dient de mens maar toch met een verantwoord gevoel.       
 

Anneke 
 

   
Zevenblad Bloemen van eeuwig moes Oost-Indische kers  
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Toastjes, ook zij kunnen een metamorfose ondergaan 

door een eetbaar bloempje… 
 

Toastjes, andere gezellige kleine hapjes die je even wilt presenteren als je gezellig met familie, 
vrienden of in een andere setting met bekenden zit. 
Een toastje is in een handomdraai gerealiseerd en nog gemakkelijker is het als je de toastjes 
kaal op tafel zet met de smeersels en/of ander beleg erbij. 
Eenieder redt zich wel en er is altijd wel iemand die het voortouw neemt en een rondje smeert 
voor allemaal. 
Het eet zo gemakkelijk weg, kleine hapjes, lekker hartig en vaak op een moment dat je wel zin 
hebt in iets. 
Kan het leuker? 
Jazeker. Het kan veel leuker. 
Wanneer je als gastvrouw/-heer de toastjes belegt en even versiert met enkele eetbare 
bloempjes en/of blaadjes. 
Dat kan met bekende kruidensoorten, denk aan bieslook, tijm, of wat je maar in huis of je tuin 
hebt. 
Maar wat te denken van madeliefjes, de bloemen van bloeiende kool, klaproosbloemblaadjes 
in fijne stukjes gesneden, minitoefjes vrouwenmantel, de bloemblaadjes van havikskruid en 
ga zo maar door. 

Wij hebben ons over de afgelopen maand voor jullie ‘opgeofferd’…       
Speciaal namen wij de moeite om op diverse momenten een aantal toastjes te beleggen en te 
versieren. 
Natuurlijk vonden we dit zelf ook wel even gezellig; even een moment buiten in onze 
buitenkeuken, wijntje erbij en daarna stapten we over op het bereiden van de maaltijd, dus 
we hebben menig uurtje genoten. 
Maar het idee om verschillende voorbeelden te presenteren komt voort uit de gedachte dat 
je zo heel gemakkelijk veel soorten eetbare bloemen voorbij ziet komen en deze bloemen 
kunnen net zo goed op een salade of ander gerecht. 
Het leuke is dat we nu in raptempo even veel voorbeelden kunnen tonen maar ook 
combinaties. 
Want bepaalde soorten kom je een aantal malen tegen maar dan weer in een andere setting 
‘collega bloemen’. 
Bij deze voorbeelden gaat het ook niet om het beleg maar wel om het kleurgebruik. Je kunt 
heel gemakkelijk even biologisch wat lekkere smeerseltjes kopen. Let overigens wel op hoe 
biologisch dan biologisch ook is. Want soms duiken er wel stoffen op, vermeld op de etiketten, 
die je ook niet wenst. 
Maar wanneer je naar een natuurwinkel gaat en je koopt eens iets lekkers, gemak dient de 
mens, dan kun je daar heerlijk van genieten. 
De boodschap is dan ook dat werken met eetbare bloemen niet lastig is, niet tijdrovend, niet 
omslachtig, je moet het even weten en in je eigen tuin of op eigen balkon een assortimentje 
verzamelen, je erop toeleggen dat je dergelijke bloemen tot je beschikking hebt.  
Daarmee wil ik ook niet de indruk wekken dat je alles wat wij presenteren verplicht moet 
hebben, welnee, pik eruit wat je hebt, waar je aan kunt komen, want er volgen meer zomers 
en je kunt anticiperen op de keuze wat je in je tuin of in potten of bakken wilt hebben. 



 
11 

Denk ook aan hanging baskets. Deze zijn zeer geschikt om diverse eenjarigen in te planten, 
uiteraard onbewerkt gekweekt of zelf gezaaid. Biologisch zaad is dan ook een must. Of zaden 
verkregen van planten via anderen waarvan je weet dat zij ze zelf hebben gewonnen van eigen 
goede planten. 
Ja, ja, er komt wel wat bij kijken als we eetbare bloemen willen aanschaffen, we kopen ze niet 
in een willekeurig tuincentrum om ze vervolgens op de borden te presenteren. 
Maar nu terug naar de toastjes. 
Wij hebben genoten, met plezier samengesteld, gefotografeerd en er daarna van gesmuld. 

      Maar bedenk dergelijke combinaties ook op een bak of schaal met sla. 
Dat kost dezelfde moeite en je maakt van de maaltijd een feestje. 
Een mooi bord, met mooi voedsel maakt ons blij, dat verhoogt de energiewaarde van zowel 
de maaltijd als van ons eigen lichaam en dat is juist nu nog meer belangrijk dan we ons ooit 
hadden gerealiseerd. 
We zien de kleine bloempjes ook nog bloeien! 
Letterlijk op vele maaltijden. 
Geniet ervan! 
 
Anneke 
 

1. Anjertje, Damast, Dagkoekoeksbloem, Madeliefje, Viooltje 
 

   
Anjertje Damast Dagkoekoeksbloem 

   
Madeliefje Viooltje Toastjes pesto, eiersalade, rode tapas 

   
Close-up Groene pesto en damastbloem Tapas met anjerbloemblaadjes 
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2. Damast, Madeliefje, Oost-Indische kers, Viooltje 
 

   
Madeliefjes Viooltjes Damastbloem 

   
Oost-Indische kers Basis is een toastje met groene pesto Toastje met vioolbloemblaadjes 

 

3. Eeuwig moes, Geel nagelkruid, Madeliefje, Oost-Indische kers, Vrouwenmantel 
 

   
Eeuwig moes (koolsoort) Geel nagelkruid Madeliefje 

   
Oost-Indische kers Vrouwenmantel Toastjes eiersalade 

   
Bij de vrouwenmantel En bij de Oost-Indische kers Geserveerd op een mooie schaal 
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4. Geknoopte bieslook, Vrouwenmantel, Zevenblad 
 

   
Bieslook Bloemen van vrouwenmantel Bloemen van zevenblad 

   
Toastjes eiersalade Opgemaakt met bloemen Leg eens een knoop in de bieslook 

   
Bloempjes van zevenblad losgeknipt Fragiel maar wel heel erg mooi Geserveerd op een mooie schaal 

 

5. Robertskruid 
 

   
Robertskruid Robertskruid Robertskruid 

   
Op de schaal gepresenteerd   
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Toastjes met geranium 
Robertskruid behoort ook onder de familie van de geranium. Deze plant groeit 
weelderig in onze tuin. Enkele jaren geleden heb ik mijn best gedaan om een stekje 
aan te planten maar gezien de resultaten was dat wellicht niet nodig omdat deze vriend 
overal opduikt. 
 
Samen met een vaste tuingeranium en een geranium die je niet ongestraft in de koude 
maanden van het jaar buiten kunt laten staan genoten we van hun bloemen en 
bloemblaadjes op deze toastjes.   
 
Extra noot: Robertskruid, brandnetel en kleefkruid zijn drie planten die helpen straling 
te neutraliseren. Dus wie één van de drie of een combinatie van hen in de tuin heeft 
kan wellicht begrijpen waarom deze planten juist in jouw tuin staan. 

 

6. Viooltjes, Oost-Indische kers 
 

   
Viooltjes Oost-Indische kers met bont blad Op de schaal gepresenteerd 

   
Met hummus en tomatensmeerseltje Bont Oost-Indische kersblad En de bloemen 

 

7. Look-zonder-look, Madeliefje, Roze winterpostelein, Spar (jonge toppen 
fijngesneden), Vrouwenmantel 

 

   
Look-zonder-look Madeliefje Roze winterpostelein 
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Jonge toppen van de spar 
(fijngesneden) 

Vrouwenmantel Met de spar op de foto 

 
 

 
Look-zonder-lookbloempjes en fijngesneden sparrennaalden 

 
8. Witte dovenetel (witte bloempjes), Geel nagelkruid, Madeliefje, Spar toppen 

 

   
Witte dovenetel Geel nagelkruid Madeliefje 
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Geel nagelkruid Op een toastje brie 

  
Sparretje met jonge toppen Madeliefje  

  
Bij de witte dovenetel Bij de jonge sparrentoppen 

 
9. Dagkoekoeksbloem, Geranium, Fijngesneden toppen van de spar 

 

   
Dagkoekoeksbloem Geraniumbloempjes Jonge sparrentoppen 
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De kleuren combineren prachtig 

 

10. Akkerkers (Familie van alle koolsoorten, tuinkers, look-zonder-look en vele andere 
familieleden vallend onder de kruisbloemigen), Geel nagelkruid, Madeliefjes 

 

   
Akkerkers Geel nagelkruid Madeliefjes 

 

 

 

 

 
Het oog wil ook wat  Heerlijk bij een glaasje ‘wit’ 
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11. Havikskruid, Klaproos (fijngesneden bloemblaadjes), Vrouwenmantel (kleine 
plukjes)   

 

   
Havikskruid Klaproos Vrouwenmantel 

   
De drie soorten bloemen Mooi geserveerd  

 

 
 

12. Eeuwig moes (een koolsoort), Margriet (bloemblaadjes), Roos (bloemblaadjes), Sint-
Janskruid, Zevenblad (toefjes) 

 

   
Eeuwig moes Margriet Roos 
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Eitje met koolbloemen 
 
Koolbloemen, bloemen van bloeiende kool. 
Fantastisch, zo mooi. Wij genieten volop van de bloemen van het eeuwig moes dat bij ons 
volop in bloei staat. 
Bloemen geven zaden, deze zaden zitten in houwen (zie foto) en zijn ook culinair te gebruiken. 
Look-zonder-look is familie van de kool, van de mosterd en alle andere kruisbloemigen. De 
zaden van look-zonder-look zijn ook te gebruiken zoals de mosterdzaden. 
De zaden van de kolen zijn eveneens zo te gebruiken, denk ook aan bloeiende rode kool, witte 
kool, boerenkool, palmkool, alle kool bloeit wanneer het de kans krijgt en dat is 
sprookjesachtig mooi. 
 
Maar… eitje met… 
De zaden van look-zonder-look gingen fijngesneden eerst in de roomboter. Daarna volgden 
de stevige stelen van snijbiet (de snijbiet staat bij ons ook in bloei en die stelen gebruikten we 
fijngesneden in dit gebakken ei). Vervolgens mochten de gesneden bladeren van eeuwig moes 
en snijbiet in de pan. De eieren klutsten we apart in een schaal en daarna ging de inhoud van 
de pan door het geklutste ei. Alles werd goed gemengd en terug in de pan gedaan. 
Tegen het eind van het bakken, het ei was bijna klaar mochten de bloemen van het eeuwig 
moes op het ei en nog even meebakken. 
Toen het ei op de broodjes lag strooiden we er nog wat verse bloemen overheen voor het 
leuke effect. Meegebakken en los er overheen gestrooid. 
En zo ontstond een ‘Eitje koolbloemen’. 
 
Anneke 
 

   
Sint-Janskruid Zevenblad Alle bloemen bijeen 

   
Op een plakje brie  Bij de zevenbladbloem 
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Snijbietblad Look-zonder-look 

  
De zaden (hauwen) van look-zonder-look Alle ‘wilde’ ingrediënten 

  
Zaden van look-zonder-look (close-up) Bloemen van eeuwig moes 

  
(Kruiden)boter in de pan, samen met de 
hauwen van de look-zonder-look, fijngesneden 

Even de boter smelten en alvast de hauwen 
verwarmen 
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Stevige stelen van snijbiet fijngesneden Blad van snijbietblad in de pan 

  
Langzaam laten garen Ook blad van eeuwig moes erbij 

  
Alles even laten garen, niet te snel Bloempjes van eeuwig moes los plukken 

  
Tik de eitjes in een schaal Dit gaat goed zo, zet het vuur niet te hoog, 

anders gaat het blad aanbakken 
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De inhoud van de pan gaat in het geklutste ei Het ei gaat in de koekenpan 

  
Laat alles nu langzaam garen, tot het ei gaar is Strooi dan de bloempjes van het eeuwig moes 

over het ei 

  
Nog even laten garen Leg (een deel van) het ei op een boterham 

  
Het resultaat Nog even een foto van onze bak met eeuwig 

moes. Grappig is, dat het blad ook in de winter 
doorgroeit. Je hebt dus altijd kool tot je 
beschikking 
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Fruitig gebakje... 
 

Geen gebak maar toch een fruitig gebakje. Hoe snel kun je iets lekkers omtoveren in een 
voor het oog lijkend op een gebakje? Heel snel. 
Fruit, in dit geval plakjes ananas aangevuld met advocaat en jam, het lijkt net een gebakje 
maar er zit geen korstdeeg of cake onder. Puur fruit met... ach ja een advocaatje en vijgen-
sinaasappeljam. 
Om het feestelijke beeld helemaal compleet te maken mochten een paar bloemen uit de 
tuin de feestvreugde verhogen: Damast, kattenkruid (Nepeta) en een margriet. 

Eenvoudig te verzorgen, mooi om te zien en HEERLIJK.       
 

Anneke 
 

 

 

Nepeta (kattenkruid) 

 
Damastbloem Het resultaat 

  
Margrietjes Close-up – heerlijk fris! 
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Lekker buiten kokkerellen 
 

Zoals we al eens eerder hebben verteld, hebben wij een overkapping aan onze schuur. 
Daaronder staat de kamado. Op deze manier kun je veel langer buiten blijven koken.  
De kamado is net ‘Haarlemmerolie’, te gebruiken voor allerlei manieren van buiten koken.  
We zetten een koekenpan van Dutch Windmill op de kamado en laten hem eerst warm 
worden. Dan gaat de roomboter in de pan. Laat de boter eerst smelten en wat kleuren. Doe 
dan de voorgekookte aardappelpartjes in de pan en blijf ze voortdurend omscheppen tot ze 
gaar zijn en een mooi krokant laagje hebben. Je kunt dit ook doen op een stoofje of je zet de 
pan gewoon boven een houtvuurtje. Gebruik wel vuurvaste handschoenen! 
 

   
Wat roomboter in de pan De aardappels zijn even voorgekookt Je ziet de gloeiende houtskool 

   
Aardappelpartjes goed in de boter Voortdurend omscheppen Zo bakken zij niet aan 

   
De pan wordt heet  Toch eens vuurvaste handschoenen Dutch Windmill pan van gietijzer 

   
De aardappels zijn klaar Lekker krokant korstje Het resultaat 
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Nog een keer: frietjes bakken 
 

In eerdere afleveringen van Het ‘wilde’ genieten hebben we geschreven over friet bakken en 
alles wat daarbij komt kijken.  
Als je het goed wilt doen, is het niet zomaar een kwestie van wat voorgebakken friet uit de 
supermarkt in een friteuse met hete olie gooien. 
 
Deze keer de tip: Was de aardappelen goed, met schil en al.  
Snijd ze in partjes (een gemiddelde aardappel in ongeveer zes partjes.  
Kook ze dan voor, gewoon op het fornuis, totdat ze iets minder dan beetgaar zijn.  
Frituur dan de partjes in de hete olie. Dit werkt eens stuk prettiger en je hoeft de aardappels 
niet meer voor te bakken. 
 

  
Aardappels wassen met schil en al In partjes gesneden koken 

  
Het vet wordt opgewarmd Aardappelpartjes gaan in het hete vet 

  
Wij gebruiken biologisch ossewit Het resultaat, en heerlijk krokant 
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Leftover met spar en bloemen... 
 

Een leftover, we hebben allemaal weleens een restant. 
Dit is een restant van een stoofpotje.  
Een stoofpotje wat we voor meerdere personen hadden gemaakt en gepresenteerd met spelt. 
Het 'overschot' door elkaar gemixt, spelt door het stoofpotje en in een glazen bak in de 
koelkast bewaard om het twee dagen later thuis als 'even gemakkelijk en snel klaar', 'op te 
piepen', zoals wij dat dan noemen. 
In een koekenpan met wat vet eronder laten warmen. Lekker omroeren en toen het goed 
warm was in schaaltjes geschept. 
Want dan is gemakkelijk ook gemakkelijk en gaan we niet uitgebreid aan tafel zitten maar 
even 'gemakkelijk'.  
Toch is het een beter gevoel als je er dan net even wat extra's aan toevoegt. 
Sparrenscheuten zijn gezond. De spar staat bij onze schuur dus geen punt. 
Een aantal scheuten fijngesneden en over de maaltijd gestrooid. 
Oost-Indische kers is eveneens supergezond, dus hup, een paar bladeren en bloemen 
gescoord. 
De bloempjes van de begonia, eeuwig moes en vlijtige lies maakte het moment van 
'gemakkelijk' compleet en zo was deze leftover een feestje met daarna weinig om op te 
ruimen en af te wassen. 

Dat kan een feestelijk gevoel geven. Toch?       
 
Anneke 
 

 

 

Vlijtige lies 

 
Eeuwig moes Spar 
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Begonia Oost-Indische kers 

  
Bloemen en sparrennaalden De maaltijd 

 

 

Walnotencake 
 
Ingrediënten: 
 

Voor de siroop: 

• 6 eetlepels honing 

• 5 kruidnagels 

• 1/2 citroen, schil 

• 1/2 sinaasappel, schil 
 
Voor de cake: 

• 400 gram walnoten  

• 125 gram beschuit, verkruimeld 

• 2 theelepels bakpoeder 

• 2 theelepels kaneel 

• 1/2 theelepel kruidnagelpoeder  

• 1 theelepel nootmuskaat, vers geraspt 

• 30 gram bloem 

• 6 eieren 

• 200 g boter (en wat extra om in te vetten) 

• 150 gram suiker 

• 3 zakjes vanillesuiker 
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Benodigdheden: 

• keukenmachine 

• bakvorm van 24 * 28 centimeter 

• bakpapier 

• oven 
 

Werkwijze: 
1. Maak eerst de siroop. Breng 100 milliliter water met de ingrediënten voor de siroop 

zachtjes aan de kook. Laat 5 minuten inkoken tot een siroop. De siroop is goed 
wanneer hij aan een metalen lepel blijft hangen. Laat afkoelen. 

2. Vet de bakvorm in met boter en beleg met bakpapier. 
3. Verwarm de oven voor tot 180 graden C. 
4. Doe de walnoten in de keukenmachine en maai grof. Maal de beschuit fijn in de 

keukenmachine. Meng beide in een kom samen met bakpoeder, kaneel, 
kruidnagelpoeder, nootmuskaatpoeder en bloem. 

5. Splits de eieren. 
6. Klop de boter, suiker, eierdooiers en vanillesuiker tot een luchtig en romig mengsel. 

Klop de helft van het noten-kruidenmengsel erdoor. Klop de eiwitten flink stijf in een 
schone, vetvrije kom. Meng ze door het notenbeslag. Voeg de andere helft van het 
noten-kruidenmengsel toe en spatel erdoor. 

7. Giet het beslag in de bakvorm en bak in circa 35 minuten bruin en gaar in het midden 
van de oven. 

8. Haal de schillen en kruidnagels uit de siroop. Giet de siroop over de hete cake. Laat 
afkoelen voordat je het serveert. 

 

  
 
Dit recept komt uit het boek:  
Zomers koken met Yvon 
Yvon Jaspers 
ISBN: 9789048841585 
 
Het recept kwam via en werd gemaakt door Hanneke Reitsma. 
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Soep met extra boost 
 

Een soep gekookt van ui, wit en rood, prei, selderijstengels, gele paprika, groene asperges, 
maggiplant (Lavas), zevenblad, bouillon (zelfgemaakt van groenten in Keltisch zeezout), 
roomboter en water. 
Dit werd een grote pan die meeging naar een gezelschap voor een verjaardag. 
Met andere woorden als je deze groentes wilt gebruiken bedenk zelf de verhouding. Drie 
gele paprika's is te veel voor een normale pan soep. 
Alles in verhouding. In plaats van de zelfgemaakte bouillon kun je Keltisch zeezout en 
kruiden gebruiken. Dit 'recept' is bedoeld ter inspiratie. 
Na de verjaardag was er nog soep over en de dag erna gaven we deze thuis een extra boost 
met akkerkers, Oost-Indische kers en fijngesneden spar. 
Zo pep je een soep voor de tweede maal gewarmd even op. 
 

Anneke 
 

  
Jonge sparrentoppen Akkerkers 

  
Oost-Indische kers Een flinke pan soep 

  
Sparrentopje erbij Close-up – lekker hoor! 
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Komkommer met bloemen 
 
Een schaaltje met dunne plakjes komkommer voor bij een maaltijd. 
Je kunt er ook niets mee doen, gewoon op tafel zetten en klaar. 
Maar... je kunt er ook een feestje van maken door er een paar bloempjes op te presenteren. 
Dit schaaltje komkommer kreeg een paar geranium bloempjes van een vaste tuingeranium. 
Een bloempje intact gelaten en van eentje de bloemblaadjes los geplukt. 
Een paar bloempjes van de lijsterbes en sering mochten ook hun schoonheid laten zien. 
En zo is een eenvoudig schaaltje komkommer, sla of wat dan ook al heel snel chique te 
maken met een paar eetbare bloemen. 
 

Anneke 
 

  
Bloempjes van de vaste tuingeranium Bloempjes van de lijsterbes 

  
Bloempjes van de sering Bloemendecoratie op komkommer 
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Rondje plukken-uit-de-tuin-thee 
 
Thee gezet van: citroenmelisse, damast, frambozenblad, geranium, roos, sparrentoppen en 
zevenblad. 
 
Zevenblad en sparrentoppen staan bekend om hun hoge dosis vitamine C. 
Het gekookte water even laten betijen voor je de gewassen gaat overgieten. Wanneer we thee 
zetten, of dit nu van verse of gedroogde ingrediënten is, of je nu ‘kant-en-klare’ theezakjes 
gebruikt, altijd het water iets laten afkoelen want net gekookt water is veel te heet waardoor 
de thee doodslaat. 
Rond de 80 graden is prima, dit meten we niet, alles gaat op gevoel. 
Een andere optie is beetje koud water in de theepot doen, daar het gekookte water bij gieten 
en daarna de thee toevoegen. 
Wanneer je geen tijd hebt om geduldig thee te zetten dan kun je deze manier toepassen. 
Weet wel dat alles wat we met aandacht uitvoeren, koken met plezier, zal dat in de smaak tot 
uiting laten komen. 
Wanneer je boos bent smaakt een gerecht dat je bereidt, heel anders. 
Denk aan Masaru Emoto, de Japanse onderzoeker die met heel veel materiaal in fotovorm 
naar buiten kwam om te laten zien dat water een geheugen heeft. Wanneer we lelijk tegen 
een glas water doen is dat zichtbaar in de kristallen. Omgekeerd, wanneer we liefdevol met 
een glas water omgaan is dat eveneens zichtbaar maar zijn de resultaten mooi. 
Zo werkt dat ook met onze maaltijden. Ben je kwaad, heb je haast of ben je met plezier en 
geduld bezig. 

Wellicht denk je nu… Hoog bezemsteelgehalte. 😊 Zoek maar eens op… Masaru Emoto. 
Kopje zelfgemaakte thee erbij en je hebt een gezellig uurtje. 
 
Anneke 
 

   
Citroenmelisse Damastbloem Frambozenblad 

   
Geraniumblad Roos Sparrentoppen 
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Zevenblad Alle ingrediënten Close-up 
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Sla zonder slak… 
 
Sla zonder slak! Ja graag! 
Het moet niet gekker worden. De schaal met salade op een 
boomstamschijf gezet, deze schijf ligt op een omgekeerde 
ouderwetse bloemisterij emmer. 
Wat ben ik blij met deze emmer en twee kleinere. 
Omgekeerd met een boomstamschijf zijn het voor mij ideale 
verplaatsbare ‘tafeltjes’ om gerechten op leuke plekjes in de tuin te 
fotograferen. 

Ja, ja, zo worden jullie ook door mij ‘bedonderd’…       
Niets tafel, gewoon een omgekeerde emmer met een 
boomstamschijf.  
Fantastisch! Werkt perfect, kortgeleden zo gecreëerd.  
Maar… wel graag sla zonder slak! 

Deze salade neergezet, mij omgedraaid en een 
meter of vijf/zes gelopen naar waar mijn camera 
lag en weer terug. Echt waar, heen en terug want ik ben er zeer alert op 
dat een schaal of bord met voeding maar even zo staat, alleen om de 
foto’s te maken. Hoelang ben je dan weg bij je schaal met sla? Een meter 
of vijf/zes heen, camera pakken en meteen weer terug. Juist inderdaad, 
maar even. Echt maar heel even. Vertel mij niet dat slakken langzame 
lopers zijn want dit exemplaar op de foto hing al aardig over de rand. 
Wat een rakker. Het moet niet gekker worden. Vooruit, het dier mocht 
even blijven hangen voor de foto en daarna heb ik hem gepakt en een 
zwier door de lucht gegeven. Zachte landing in het gras buiten onze tuin. 

      Enfin, als resultaat sla zonder slak. 
Je zult toch een halve minuut later komen en de slak was verder 
gekropen de sla in. Ja lach maar. Deed ik achteraf ook. 
 
Deze salade bestond uit: 
Krop sla, 1 klein uitje, kleine tomaatjes, kidneyboontjes, linzen, 1 partje 

citroen wat op zout had gestaan, olie en seringenazijn. 
Uit de tuin geplukt koriander, jong blad van look-zonder-look en zevenblad. 
De boontjes en linzen kwamen uit een glazen potje, uiteraard biologisch. Kleine glazen 
potjes met boontjes, linzen maar ook mais zijn heel handig om in huis te hebben om op een 
moment dat je een maaltijdsalade wilt maken maar geen uren de tijd hebt. Wanneer je dan 
gezonde aanvullingen uit de tuin scoort heb je in een handomdraai een heerlijke maaltijd. 
De werkwijze zal duidelijk zijn, alle groenten mooi fijnsnijden en alles goed door elkaar 
mengen. De citroen ragfijn snijden voor een heerlijk resultaat qua smaakbeleving. 
Seringenazijn. In de vorige nieuwsbrief zagen jullie op bladzijde 45 de weckpot met azijn en 
seringen. Bij dit recept zien jullie het eindresultaat van de gezeefde azijn in flessen. 
De olie en azijn door de salade gemengd. 
Wil je nog een andere dressing erbij, laat je fantasie de vrije loop. 
Schepje biologische mayonaise kan ook lekker zijn. 

Olie en azijn 

Fototafeltje 
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De salade kreeg nog een extra pimp door de eetbare bloemen van begonia, cosmea (de 
bloemblaadjes) en viooltje. De salade smaakte heerlijk en de slak hebben we niet meer 

gezien. Wel anderen.       
 
Anneke 
 
Hieronder de link, bladzijde 45 voor de seringenazijn in wording. 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-HET-WILDE-
GENIETEN-MEI.pdf  
 

   
Koriander Look-zonder-look – jong blad Zevenblad 

   
Begonia Cosmea Viooltjes 

   
Alle ingrediënten fijngesneden, en 
de linzen en kidneyboontjes erbij in 
de schaal 

Alles goed dooreenmengen Sla met slak. In tijd van ja en nee 
was hij over de rand gekropen 

  

 

Zo hoort het: sla zonder slak! Close-up  

 

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-HET-WILDE-GENIETEN-MEI.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-HET-WILDE-GENIETEN-MEI.pdf
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Soep met spar 
 

Een soep gekookt van prei, witte en groene asperges, courgettes, maggiplant (Lavas), 
zevenblad, Keltisch zeezout, Ras el hanout (Marokkaans kruidenmengsel), kokosvet en water. 
Volgens mij kan eenieder wel bedenken dat je eerst vet in de pan doet, de prei in ringen snijdt, 
etc. 
Waar het hier omgaat is de laatste toevoeging: Spar. Soep met spar! Jonge sparrentoppen 
fijngesneden en als laatste ingrediënt toegevoegd, toen de pan van het vuur was. Heksig of 

heksig?       
We hebben een dag later met een stel genoten en ter plekke nog een paar madeliefjes laten 
drijven. 
 
Anneke 
 

  
Gesneden sparrentoppen De soep 

  
Heksig, of heksig? Sparrentoppen erbij 

  
Heerlijke soep De madeliefjes drijven 
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Spar in honing... 
 
De jonge toppen van de spar fijngesneden, in een (super schoon) potje gedaan.  
Daar vloeibare honing bij gegoten. Paar weken laten staan en de spar zal super mals zijn. 
Goed door elkaar roeren als je de honing gebruikt.  
Een gezonde toevoeging aan een gezond product. Mits op verantwoorde wijze tot stand 
gekomen waarbij ook de bijen tevreden zijn. 
 
Anneke 
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Spar op azijn... 
 

Jonge sparrentoppen zijn gezond, mals, zien er prachtig uit en daarom fantastisch om op azijn 
te zetten.  
Een maandje laten staan, zeven en genieten.  
Op de foto's kun je het kleurverschil zien.  
De weckpot net gevuld en na een week. 
  

   
Jonge sparrentoppen In de plukmand Netjes de snoeischaar gebruiken 

 

   
In de weckpot vier weken trekken Prachtig helder is de azijn 

 
 

  
Direct na het vullen van de pot Een week later… let op het kleurverschil! 
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Ferme Quatre Mains 
 
Ferme Quatre Mains is een boerderij in de Franse Ardennen, gelegen in het dorpje 

Grandchamp.  
Wij kennen Jos, de eigenaar, al jaren en 
wij zijn er in 2019 met het bestuur van 7-
blad een midweek geweest.  
 
Als je zoekt naar rust, ongereptheid en 
stilte dan ben je daar op het juiste adres.  
Sinds kort is de boerderij te huur voor 
groepen tot en met 11-12 personen.  
 
Wij gaan nu geen reclame maken voor 
iedereen die zijn of haar vakantiewoning 

te huur aanbiedt, maar voor Ferme Quatre Mains maken wij een uitzondering!  
 
Het is een bijzondere plek, waar de 
energie hoog is en waar je teruggaat in 
de tijd.  
 
DE LUXE VAN STILTE - van een donkere 
nacht, bezaaid met sterren... 
EEN OCHTEND SYMFONIE - van de 
tuinvogels. 
 
Kijk eens op de website: 
https://fermequatremains.com/l-e-g-
t-e  
 
Van harte aanbevolen!  
 

 
 
  

https://fermequatremains.com/l-e-g-t-e
https://fermequatremains.com/l-e-g-t-e
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Aangevulde roomboter 
 
Roomboter op kamertemperatuur aangevuld met fijn gesneden bonte dovenetel, blad van 
look-zonder-look van nieuwe jonge planten, bloem en blad van Oost-Indische kers, peterselie 
en zevenblad. 
 
Anneke 
 

   
Bonte dovenetel Blad van look-zonder-look Peterselie 

 

 

 

 

Zevenblad  

  
 
Het oog wil ook wat 

 
Alle ingrediënten 

 
Het eindresultaat 
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Geen rozentuin maar wel een rozencake... 
 
Ik had je nooit een rozentuin beloofd! Dan maar een rozencake. 
De bloemblaadjes van drie verschillende geurende (onbewerkte) rozen uit eigen tuin 
verdwenen in een cake. En dat ging heel gemakkelijk, gewoon extra toevoegen en goed 
mengen. Vervolgens de cake bakken zoals je gewend bent en je eigen manier van cakebeslag 
maken hanteren. 
 
Anneke 
 

   
Verschillende kleuren rozen Los geplukte blaadjes in het beslag  

  
De blaadjes worden door het beslag gemengd De cake is gebakken en goed gelukt 

 

 
 

Cake met vlierbloesem 
 
Maak een cakebeslag zoals je gewend bent en knip de bloemen van de vlier los van de 
schermen, meng deze door het beslag en ga verder zoals je altijd doet bij het bakken van een 
cake. 
 
De vlier mag geproefd worden, dus voeg wel wat toe, volg je gevoel. 
 
Anneke 
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Vlierbloemen De oogst Losgeknipt in het cakebeslag 

  
Het resultaat Close-up 

 

 

Zomertafereeltje  
 
Uitnodiging om te tuinen? 
Zonnehoed en tuingereedschap… 
 
Anneke 
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Nieuwe kaartenset 
 
Voor wat betreft de seizoensboeken ‘Het wilde genieten’ hebben we onze missie voltooid, dat 
wil zeggen: er is per seizoen een boek met heel veel recepten en algemene informatie.  
Zie hiervoor de voorlaatste bladzijde van deze nieuwsbrief.  
 
Daarnaast hebben we ansichtkaarten gemaakt.  
Kaarten die je kunt verzenden, maar die je ook kunt sparen.  
Wij hebben een A5-ringband aangeschaft, met insteekhoesjes daarin, waarin we elke set 
kaarten hebben gedaan.  
Eén hoesje per kaart, zodat ook de informatie aan de achterkant is te lezen. We zijn inmiddels 
bij set D.  
 
Deze set bevat weer tien kaarten, met daarop een compilatie van foto’s van ‘wilde’ groenten, 
fruit en eetbare bloemen die op dit moment actueel zijn. Een set kost € 15,00 en wordt je in 
Nederland portvrij thuisgestuurd. Voor het buitenland vragen wij een kleine bijdrage. 
 
Bestellen kan via: anneke@project7-blad.nl. 
 

 
 
Je kunt ook nog de eerdere kaartensets bestellen. Om een indruk te krijgen kun je even kijken 
op de website van Project 7-blad: https://www.project7-blad.nl/?page_id=2710 . 
 

 
 

mailto:anneke@project7-blad.nl
https://www.project7-blad.nl/?page_id=2710
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten 
 

Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ 
genieten, verschijnt er nu ook ieder seizoen een 
boek. 
Hierin staat - uiteraard - weer andere informatie 
dan in de nieuwsbrieven.  
 
Verschenen zijn inmiddels: 
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar 
Het ‘wilde’ genieten – Zomer 
Het ‘wilde’ genieten – Najaar 
Het ‘wilde’ genieten – Winter  
 
Ze zijn er dus nu allemaal! 
 
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.  
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene 
informatie; het overgrote deel van het boek 
bestaat uit recepten.  

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

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Maandaanbieding! 
 
De set van VIER boeken (Voorjaar – Zomer – Najaar – Winter) EN de sets ansichtkaarten C 
en D voor € 100,00. In Nederland is dit inclusief verzendkosten, voor zendingen naar het 
buitenland vragen wij een bijdrage in de verzendkosten. 
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Voor de mand met citroenmelisse en de heksenketel...  
 

Klik op de link naar 'onze' Junior nieuwsbrief. Link naar de junior van juni 2021:  
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-NIEUWSBRIEF-
JUNIOR-06-JUNI.pdf    
 

  
 

 

Colofon: 
Redactie:  Anneke Bleeker, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Frank Bleeker, Hanneke Reitsma, Bertus Singor, Peter van Berkel, José ten Hoeve, 

Bert Smit 
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker 
 
 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen? Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

   

 

 
 

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-06-JUNI.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-06-JUNI.pdf
mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl

