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N.B.: In de inhoudsopgave werken twee linken niet! Dit betreft de link naar het gedicht Zomerbries,
op pagina 27 en het artikel Veel schadelijke pesticiden in onze boeketten op pagina Fout! Bladwijzer
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Mijn excuses hiervoor.
Frank
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Voorwoord - Zeg het met bloemen
Zeg het met bloemen.
Daarom schenk ik jullie via dit
voorwoord allemaal een emmer
met een boeket en een schaal
met een bloemenkrans om een
cilindervaas geschikt.
De krans is los geschikt, een
paar liter water in de schaal
rond de glazen vaas en de stelen
van de bloemen en takjes zijn in
het water geschikt.
Begonnen met het groen, daar
de zonnebloemen tussen en
vervolgens het kleine spul ertussen geschikt, uitgebloeide
schermen
van
zevenblad,
goudsbloemen en Oost-Indische kers.
Hele fijne decoratiesteentjes liggen op de bodem van de vaas om de kaars stabiel te laten
staan.

Het boeket in de emmer bestaat uit dahlia’s, guldenroede en lampionnetjes.
Omdat er een paar gaatjes in de bodem van de oude emmer zitten staat er een kleiner emmertje in de blauwe emmer.
Een boeket in de tuin.
Zeg het met bloemen.
Van bloemen worden we blij, zij geven een goede energie, althans…
Ja, althans…
Nu zul je wellicht denken wat nu weer?
In deze nieuwsbrief hebben we een artikel opgenomen over de giftige snijbloemen die we op
te veel plaatsen kunnen kopen.
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Giftige snijbloemen horen ook
niet op een composthoop na hun
verval maar bij chemisch afval.
Een onderwerp waar we toch
aandacht aan dienen te schenken.
De bloemen die jullie nu via dit
voorwoord als symbolisch cadeautje kregen zijn van goede
kwaliteit. Dat zie je, dat geeft een
andere uitstraling.
Deze boeketten zien jullie eerdaags wel weer op nieuwe ansichtkaarten verschijnen.
In deze nieuwsbrief verlengen we
nog even de aanbieding van vier
pakjes ansichtkaarten (zolang we Set A nog op voorraad hebben) voor 35 euro.
Via een eerdere mail kregen allen die deze nieuwsbrief ontvangen een paar weken geleden
de aanbieding aangereikt.
Set A, B, C en de nieuwe Set D samen voor 35 euro tot en met eind juli.
Maar omdat we deze aanbieding recent via een andere nieuwsbrief van ons hebben gedeeld
verlengen we de aanbieding voor jullie ook tot half augustus.
En dan is er een nieuwe Set 3.
De kaarten sets met een getal bevatten altijd twee verschillende kaarten, van elk vijf stuks in
een pakje. In dit geval bestaat Set 3 uit een glazen bakje met een kaars en een vlinder.
Set 1 en Set 2 zijn uitverkocht.
De sets met een letter bevatten altijd tien verschillende kaarten.
Set A schiet op, dus wat betreft de aanbieding, zo lang
de voorraad strekt.

We starten per augustus met
een - noem het - wekelijkse
cursus per mail.
In korte tijd is gebleken dat
daar veel belangstelling voor
is dus per augustus gaan we
van start.
Nadere uitleg in deze nieuwsbrief en wie interesse heeft
naar de onkosten op jaarbasis mag mailen.
We gaan op deze wijze samen ook mooie projecten ondersteunen, lees maar hoe we dit hadden bedacht.
We moeten onze energie hoog houden in deze bijzondere tijden en daarom is het prachtig dat
we elkaar kunnen voeden met informatie rond dat wat eetbaar is, wat mooi en gezellig is en
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ik kan aangeven dat er al een tweetal personen die met deze cursus per mail gaan meedoen
hebben aangegeven dat zij graag in contact komen met gelijkgestemden om samen te wandelen, samen te kijken wat er groeit en bloeit, wellicht samen te proeven.
Een dame wonend in Harderwijk en een heer in Swalmen (ligt tussen Roermond en Venlo).
De personen die mee gaan doen met de wekelijkse ‘cursus’ krijgen de informatie om met hen
in contact te komen.
Dit is namelijk wat we wensen. Er mogen vanuit hen die belangstelling hebben ook zelf initiatieven ontstaan.
En dat ontstond afgelopen week! Heerlijk! Ik ben er blij mee!
En daarom zeg ik het met bloemen, geniet van deze nieuwsbrief, lees wat we samen met anderen met je delen.
Graag attendeer ik nog een keer op de
informatie om bij Blauwe Stip in Friesland een middag op excursie te kunnen
gaan en op het helpen bij Bert in Wateren.
De link naar de vorige nieuwsbrief waar
dit alles uitgebreid instaat kun je in deze
nieuwsbrief vinden bij informatie om op
de Buitengoed de Eekhorst te Balkbrug
te kunnen helpen met de tuin. Als dankjewel mag je het appartement bewonen.
Dus boek op deze wijze een vakantie en
help de bewoners een paar uurtjes per
dag in een grote tuin. Zo kun je samen
zaaien en oogsten.
Dit soort leuke initiatieven delen wij
graag in deze bijzondere tijden.
Het schept mogelijkheden in eigen land,
je nuttig te maken en te genieten in een
prachtig natuurgebied.
Onderneem dit met een paar personen,
er kan veel gebeuren op een dag met extra handen en je hebt het reuze gezellig
met elkaar.
Het is maar een idee.
Het is dat ik het al druk genoeg heb.
Ik heb een idee! We gaan een cursus samenstellen die we wekelijks gaan delen.
Maar met liefde!
Veel plezier met deze nieuwsbrief, geniet ervan, het liefst een beetje wild.
Anneke
Juli 2021
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Een plaatje van een salade
Met dank aan Marian Waterkott voor het zenden van deze foto.
Marian maakte deze schitterende salade met bloemen uit eigen tuin.
Oost-Indische kers, komkommerkruid en madeliefje.
Wat een feestje in een schaal en wat een prachtige foto.
Dit noemen we nu GENIETEN met hoofdletters.
Wie volgt?
Wij zijn benieuwd naar wat jullie, lezers van deze nieuwsbrief in eigen keuken fabriceren.
Delen mag, zo inspireer je elkaar.
Tik de naam Marian Waterkott, wonend in Broek op Langedijk eens in op internet.
Afgelopen dagen kwam ik er achter wat een mooie keramieken werkstukken zij maakt.
Zo weet ik nog niet half, beter gezegd nog geen procent, welke kwaliteiten er voor mijn ogen
onder jullie verborgen liggen.
Anneke
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Zuurkoolpannetje met Oost-Indische kers...
We hadden een restantje
van een stamppotje zuurkool over.
Daarvan maakten wij een,
wat wij noemden, zuurkoolpannetje van.
Gewoon wat improviseren
met het restantje en een
aantal toevoegingen.

De toevoegingen

Oost-Indische kers – bloem en blad

Zuurkoolstamp in de koekenpan

Plakjes tomaat erop

Ingrediënten:

•
•
•
•

restant zuurkoolstamp
roomboter om in te bakken
een paar (grote) tomaten
bloemen en blad van de Oost-Indische kers
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•

een paar plakken rauwmelkse Roquefort van www.blauwestip.nl

Rauwmelkse Roquefort

Kaas erover verspreid

Oost-Indische kers – bloem en blad erover

Het resultaat op het bord

Werkwijze:
Doe een klontje roomboter in de koekenpan en laat de boter even smelten.
Snijd wat blaadjes en de bloemen van de Oost-Indische kers fijn en verwerk ze door de
stamp.
Houd er een paar achter ter decoratie.
Spreid dan de zuurkoolstamp uit over de gehele bodem van de pan.
Was de tomaten en snijd ze in plakjes.
Leg de plakjes tomaat op de zuurkoolstamp.
Snijd enkele plakjes rauwmelkse Roquefort en spreid ze over de tomaat.
Leg dan ter decoratie de resterende blaadjes en de bloemen van de Oost-Indische kers op de
kaas en zet de pan op een warmtebron.
Laat alles langzaam warmen.
Gebruik eventueel een spatdeksel om de warmte in de pan te houden.
In een spatdeksel zitten gaatjes, waardoor overtollig vocht kan ontsnappen, zodat de inhoud
van de pan niet te klef wordt.
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Boekentip: 'Hete kolen'...
In een eerdere nieuwsbrief hebben we al eens aandacht besteed aan dit boek. Wij hebben
een kamado en we gebruiken hem ook (zeer) regelmatig. Voordat wij de kamado gingen gebruiken heb ik, Frank, het theoretische gedeelte goed doorgelezen.
Het is heel leuk om met een kamado te kokkerellen maar het is wel zaak dat je deze goed
gebruikt.
En ook al is het gemakkelijk, voordat je begint is het wel aan te bevelen, je in te lezen in hoe
je de kamado optimaal kunt gebruiken en moet
bedienen.
Het boek 'Hete kolen' is een perfect boek om aan
te schaffen als je overweegt een kamado te willen kopen.
Het eerste gedeelte bevat theorie zodat je goed
beslagen ten ijs komt en verderop in het boek tref
je pas recepten aan.
Wij vinden het een must iedereen dit boek aan te
raden als je wilt gaan werken met een kamado.
Het vergemakkelijkt de start, je beheerst sneller
het regelen van de temperatuur en je weet waar
je op dient te letten.
Het ultieme kamado-handboek!
Steeds meer mensen koken met de kamado, een
van oorsprong Japanse kleioven.
En terecht! Het is een ultiem buitenkooktoestel
waarmee vrijwel alle kooktechnieken mogelijk
zijn.
Hoe benut je nu alle mogelijkheden van de kamado zo optimaal mogelijk?
Dit boek ontrafelt alle geheimen met bruikbare
informatie en maakbare recepten.
In Hete Kolen Compleet beschrijven Jeroen Hazebroek en Leonard Elenbaas de nieuwste technieken en behandelen ze de laatste accessoires
van meer dan 10 kamado-merken.
Naast deze schat aan informatie, bevat het kookboek bijna 100 verrassende recepten voor
vlees, vis, groenten, pizza en zelfs desserts!
De prachtige foto's en tekeningen geven bijzonder goed inzicht in de werking van de kamado.
Hete Kolen Compleet is het handboek voor iedere kamado-gebruiker!
https://www.rookovens-online.nl/a-52501331/boeken/hete-kolen-compleet/#description
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Inspiratie per wekelijkse mail met wat we noemen
‘cursus’
Wekelijkse mail met cursus en handreikingen voor de praktijk in behapbare
porties…
We hebben een idee om je wellicht te gaan voeden met informatie omtrent ‘wilde’ groenten,
kruiden en eetbare bloemen.
Gewassen die je kunt scoren in de vrije natuur en/of je eigen tuin.
Gewassen die velen onkruid noemen. Onkruid zijn planten die staan op plaatsen waar wij
mensen ze niet wensen. Dat is wat anders!
Veel soorten zijn eetbaar, zijn familie van bekende groentesoorten en wat we inmiddels al
lang weten is dat het assortiment in de groentenschappen van supermarkt en groentewinkel
niet compleet is maar dat zijn we allemaal zo gewend, we denken daar verder niet over na.
Toch groeien er vele familieleden in de vrije natuur of hebben toch stiekem een plekje in wellicht jouw tuin veroverd.
Eeuwen geleden vonden onze voorouders het heel normaal hun groente in de vrije natuur te
scoren. Van groentewinkels was geen sprake.
Tegenwoordig durven heel veel mensen nog geen paardenbloemblad te plukken, bang dat ze
daar dood aan gaan. Maar ze laden wel hun winkelwagen vol met zooi. Om dat nu maar eens
even heel plat neer te zetten en daar betalen ze grif voor, al zijn het hun laatste centen want
ze moeten leven.
Ken je dat soort verhalen?
Het roer zal om moeten. Drastisch!
Want het gaat niet goed.
Lees wat er op vele plakjes, zakjes en potjes op de etiketten staat.
Nu denk ik stiekem dat jij, lezer van deze nieuwsbrief, wel al zo bewust bent dat je weet dat
biologisch de voorkeur geniet boven niet-biologisch.
Maar dan nog…
Dit is geen bericht met het idee om jou nu angst aan te jagen, maar wel om je tot nadenken
te stemmen.
Hoe bizar is het?
Iemand loopt met een winkelwagen vol potjes, pakjes en zakjes naar zijn of haar auto en ondertussen laveren ze met de winkelwagen om wellicht een paardenbloem heen, om een melkdistel heen, om zuring, weegbree en noem het maar op heen. Gratis groenten.
En ja ik ben het met je eens, daar, op die plaatsen pluk je niet voor je maaltijd, maar het geeft
wel aan dat groente overal, letterlijk overal groeit.
De huidige omstandigheden baren velen zorg. Logisch. Wat gaat er gebeuren?
Geen idee, dat is koffiedik kijken maar wat wel een feit is, is dat we ons veel meer bewust
moeten worden van wat de natuur ons schenkt en wat je zelf heel gemakkelijk kunt verwezenlijken.
En… al jaren roep ik… ‘We kunnen overleven op brandnetels en water’!
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Is dat leuk?
Nee!
Maar wel goed om te weten en naast brandnetels groeit er heel veel meer dus je hoeft nooit
het hele jaar alleen op brandnetels te leven. Maar toch is het nog steeds fijn om te weten dat
die plant ons op alle fronten kan en wil dienen.
We zijn al jaren bezig met het schrijven van boeken, en het delen van recepten. Gedurende
de afgelopen jaren heb ik ontelbare lezingen gegeven en evenzovele wandelingen georganiseerd.
Tot voor het voorjaar van 2020 stond er van alles in mijn agenda. Studiegroepen via Project7blad, info gericht op culinaire bezigheden met ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Wij wonen in het Gaasterland/Friesland.
Vanuit hier kan ik niet op vele momenten naar Limburg, Brabant, Zeeland, België en tussen
daar en Friesland in steeds verschijnen.
Helaas, ik wil veel maar dat is uitgesloten.
Toch is het mogelijk om samen te zaaien, zaaien naar jullie qua info en samen zaaien via Project7-blad.
Wat had ik bedacht?
Wekelijks een PDF in de bijlage van een mail.
Daarin belichten we een plant met de diverse mogelijkheden. Een plant, boom, struik, kruid,
specifiek alleen de bloem, het is maar net wat we kunnen gebruiken en past bij dat moment
van het seizoen.
Maar ook bijpassende info als dat zo uitkomt en naar ons idee van belang is.
Het idee is dat je info krijgt waar je thuis iets mee kunt, dat je naar buiten kunt stappen en op
zoek kunt gaan naar die plant. Even simpel benoemd.
Mijn wens is dat je in die week die plant dan ook in eigen keuken gaat gebruiken.
We reiken altijd voorbeelden aan van simpel uit te voeren gerechten. Het is niet het idee dat
je uren in de keuken moet staan. Wil jij zelf uitgebreide gerechten maken dan kun je de aangereikte info ook gebruiken.
Een bijvoorbeeld: brandnetel verwerkt in een gebakken ei is snel klaar.
Maar brandneteltoppen kunnen ook in uitgebreide gerechten meegenomen worden.
Begrijp je? Wat jij ermee doet is aan jezelf maar de voorbeelden zijn voor iedereen toegankelijk, ook wie drukke dagen heeft.
Eigenlijk moet het gebruik van ‘wilde’ groenten helemaal geen extra tijd in beslag nemen dan
alleen even het moment van plukken.
Maar ja, dan denk ik, of je nu naar de groentewinkel of een ander verkooppunt gaat, of je
plukt even en je hebt wellicht nog wat op voorraad of ook in eigen tuin, het is maar net hoe je
de tijd indeelt en hoe je daarop wilt anticiperen.
Maaltijden bereiden nemen tijd in beslag. Altijd.
Als je dat niet wenst dan kun je beter alleen maar kant-en-klaar maaltijden opwarmen.
Maar de rekening krijg je altijd gepresenteerd; vroeg of laat zal dat opbreken.
Gezellig je maaltijd bereiden, gezellig aan tafel zitten, het zorgt voor een heel andere beleving.
Met blijdschap een maaltijd bereiden zorgt ervoor dat het beter smaakt, deze je meer schenkt,
dan snel wat in elkaar geflanst.
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Leuker kunnen we het niet maken.
Elke week dus een mailtje voor de liefhebbers...
In augustus gaan we starten met degenen die mee gaan doen en aan de voorwaarden hebben
voldaan.
We starten met de Oost-Indische kers.
Dat bloemen en bladeren eetbaar zijn zal bij velen bekend zijn. Maar dat het een probioticum
is en je daardoor ook andere dingen met deze prachtige plant kunt uitvoeren is wellicht niet
bekend.
Je kunt je eigen probioticum maken op zeer eenvoudige wijze. Dat laten we zien, reiken we
aan.
Kijk! Dat is belangrijk om in huis te hebben.
En leuk om te maken, het geeft voldoening en je hebt er iets aan.
Zo even als voorbeeld.
De info delen we en je gaat zelf de praktijk uitvoeren.
Of je dat gaat doen is aan jezelf.
Wat we leuk vinden is dat we foto’s gaan ontvangen van uitgevoerde maaltijden, middeltjes,
azijnen, oliën, maar net wat we delen en wat jij wilt maken.
Is dat verplicht?
Nee, wij vinden het leuk als we op regelmatige basis eens iets aangeleverd krijgen.
Dat is weer leuk om te delen in de nieuwsbrief, om anderen te inspireren.
Maar je bepaalt dus zelf wat je wel en niet doet.
Mijn wens is dat iedereen zoveel mogelijk van alles onderneemt in de eigen keuken met de
aangereikte informatie.
Daarom doen we dit.
Wij hebben een commitment naar jou als ontvanger van de mails als je mee gaat doen.
Wij, ik met Frank, maken een commitment. Wij zullen op wekelijkse basis een mailtje zenden
met een PDF met behapbare info.
De Latijnse namen bij de gebruikte planten, tips en ideeën.
Informatie die wellicht nuttig kan zijn.
Zo krijg je steeds een gewas aangereikt passend bij dat moment, dus uitvoerbaar als we gaan
kokkerellen, thee zetten, andere lekkernijen maken, koken of bakken.
Binnen kokkerellen, buiten kokkerellen, er zal van alles voorbijkomen.
We spreken over 52 weken in eerste instantie vanaf het moment dat je aanhaakt.
Nummer 1 zal in augustus verschijnen. Wie in september aanhaakt doet vanaf dat moment 52
weken mee.
Na die 52 weken krijg je de keus mee verder te gaan of niet.
Door gebruik te maken van de tips bespaar je op het kopen van andere zaken, dus per saldo
kost het je bij wijze van spreken niets.
Want hoe gaan we dit uitrollen?
Als je interesse hebt dan mag je mij mailen en reik je aan de nadere gegevens te wensen.
Wie mee gaat doen krijgt het bankrekeningnummer van Stichting Project7-blad.
Daar kun je het bedrag op storten.
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Je mailt even als je dat hebt overgemaakt en geeft je volledige adresgegevens.
Zodra het bedrag is bijgeschreven zal de penningmeester van Project7-blad een adreslabel
aanmaken en krijg jij twee pakjes ansichtkaarten.
De nieuwste set (zolang de voorraad strekt en anders dan weer de nieuwste set), het lichtje
en de vlinder.
Vijf kaarten van elk, is 10 kaarten.
Plus een ander pakje maar dat is een verrassing welke je krijgt omdat we opmaken en niet
nabestellen.
We zorgen steeds voor nieuwe series.
Je krijgt dus twee pakjes kaarten inclusief verzendkosten (ook in België inclusief verzendkosten).
Met die kaarten kun jij anderen weer inspireren; geef ze cadeau of verstuur ze naar verschillende personen, dat moet niet zo moeilijk zijn. Zeker in deze tijden zijn veel mensen blij eens
een kaartje te ontvangen.
En verder?
Samen met Project7-blad help je zaaien.
We gaan namelijk ook geld reserveren om mooie initiatieven te ondersteunen.
We willen graag scholen materiaal geven als zij met de leerlingen puur natuurlijke onderwerpen willen neerzetten.
Groepjes die samen willen tuinieren. We denken aan alle vier de boeken gericht op de vier
seizoenen van mij aan dergelijke groepen cadeau te geven. Deze boeken moeten wel ingekocht worden, ook al zijn het mijn boeken, ik moet ze ook inkopen.
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Denk aan vierkante meterbakken en toebehoren voor kinderen.
Zakjes zaad, we willen klein beginnen en op deze wijze de aandacht trekken zodat we wellicht
ook door anderen ondersteund kunnen worden en zo grotere projecten kunnen helpen aanpakken.
Jij elke week info in je mailbox en twee pakjes kaarten per post inclusief verzendkosten.
Anderen die blij zijn dat we wat voor hen kunnen betekenen en uitzetten, samen zaaien, samen oogsten.
De projecten die we kunnen gaan ondersteunen gaan we uiteraard vermelden in de nieuwsbrieven.
Zo zorgen we samen voor natuurlijke cirkels. En per saldo zal het jou veel opleveren als je echt
aan de slag gaat met de aangereikte info.
Alleen maar op je pc of laptop bewaren heeft geen zin.
Pak het beet en help jezelf, je gezin, omgeving, wie dan ook en ga anderen inspireren.
We wensen dat uit allen die mee willen doen ook weer personen opstaan en zin hebben om
met anderen te wandelen om samen te kijken wat eetbaar is.
Workshops geven, natuurlijke verzorgingsproducten maken, fermenteren, bedenk het…
En…
Wij zullen in het Gaasterland zeker een wandeling plannen waar iedereen kosteloos aan mee
kan doen. Ken je anderen die niet meedoen, zij zijn ook welkom maar betalen dan een bedrag
voor de wandeling.
Met andere woorden: voor allen die deze - noem het cursus - per mail gaan volgen zijn de
wandelingen die via mij geregeld worden kosteloos.
Wellicht plan ik elders ook een keer, dat is afhankelijk wat we in de komende tijden gaan beleven en waar de meeste personen wonen.
Het speelt in het hoofd.
Zin?
Wij hebben er zin in! Want we starten al met een leuke groep.
Als jij ook een commitment met jezelf wilt aangaan en serieus gaat lezen wat we delen per
week, liefst naar buiten gaat en die bepaalde gewassen gaat plukken, dan moet je eens kijken
hoe veel je in het komend jaar aan je maaltijden gaat toevoegen.
Je zult versteld staan!
Wij samen hebben het commitment gemaakt jou elke week te informeren!
Voel je welkom!
De informatie opvragen wat een jaar meedoen kost, kost niets!
Hartelijke groet,
Anneke
anneke@project7-blad.nl
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Gebakken ei met zomerse twist...
Een gebakken ei met zomerse twist, zo kunnen we dit gerecht wel noemen.

Ingrediënten:
Vers uit eigen tuin:
• mierikswortel
• eeuwig moes
• hauwen van eeuwig moes
• snijbiet
• duizendblad (bloempjes fijngesneden)
• tuinkers
Overige ingrediënten:
• een bakje cherrytomaatjes
• chilivlokken (naar smaak – een à anderhalve theelepel)
• een paar teentjes knoflook
• twee knolletjes verse kurkuma
• zes eieren
• roomboter om in te bakken

Mierikswortelblad

Blad van eeuwig moes (koolsoort)

Hauwen van eeuwig moes

Blad van snijbiet

Duizendblad – bloem en blad

Tuinkers (kiemen)

Alle ingrediënten

Close-up

Chilivlokken
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Werkwijze:
Was de vers geoogste bladeren goed en controleer de koolbladeren op eventuele rupsjes en
eitjes van het koolwitje. Verwijder deze als je ze tegenkomt. Koolbladeren zijn een lekkernij
voor de rupsen van het koolwitje. Snijd eventuele heel harde stelen van de bladeren.
Van de snijbiet kunnen ook de steeltjes in kleine stukjes worden gesneden. Zij gaan ook in de
pan. Snijd de bladeren in fijne reepjes.
Doe boter in een ruime koekenpan en laat deze smelten. Doe dan de gesneden snijbietbladeren in de pan en laat even warmen. Maak de knoflook schoon en snijd de teentjes ragfijn.
Doe de knoflook in de pan. Doe er dan ook de chilivlokken bij.
Snijd ook de hauwen van het eeuwig moes heel fijn. Als zij heel fijn zijn, garen ze beter mee.
Zij kunnen soms nogal hard zijn.
Snijd ook het blad van het eeuwig moes fijn en doe het in de pan.
Snijd vervolgens de bloemen van het duizendblad ragfijn. Je kunt, als je dit wilt, ook het blad
fijnsnijden en samen met de bloemen in de pan doen.

Snijbiet blad in de pan

Fijngesneden knoflook erbij

En de chilivlokken

De hauwen van het eeuwig moes

Blad van eeuwig moes

Fijngesneden ook in de pan

Bloemen van duizendblad

Bloem en blad ook fijngesneden

Heel fijngesneden verse kurkuma

Dan snijd je een à twee knolletjes kurkuma ragfijn. Doe het in de pan.
Snijd het mierikswortelblad fijn. Dit mag ook bij het groenten mengsel.
Meng alle groenten goed dooreen en laat alles even garen. Zet je warmtebron niet te hoog,
laat alles rustig gaan.
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Kurkuma gaat bij de groenten

Mierikswortelblad fijngesneden

Alles goed dooreenroeren

Groenten in het geklutste ei

Goed dooreen kloppen

Doe intussen de tomaten in de pan

Eimengsel weer in de pan

Langzaam laten garen

Het resultaat

Natuurlijke decoratie

Tik de eieren in een mengkom en kluts ze goed met een garde. Ze mogen best wat schuimen.
Bak intussen de cherrytomaatjes in de koekenpan. Als zij enigszins zacht worden, giet je het
eimengsel erbij. Laat alles langzaam garen. Als het te snel gaat, loop je de kans dat de groenten
verbranden.
Leg een deel van de omelet op een bord en decoreer met enkele blaadjes en bloemen van de
goudsbloem en tuinkers. Breng op smaak met wat kruidenzout, ketjap manis en wat chilisaus.
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Bloemige kruidenboter
Als je kruidenboter wilt
maken om die bij een gerecht te presenteren, kun
je overal van die kant-enklare zakjes ‘Mix voor kruidenboter’ kopen.
Veel leuker is het, om je eigen mix samen te stellen.
Hier een voorbeeld van
zo’n mix.

Anjertje

Goudsbloem

Koriander

Oost-Indische kers (de knop is van een
goudsbloem)
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Oregano

Ingrediënten:

Alle ingrediënten

•
•
•
•
•
•

roomboter op kamertemperatuur
bloemblaadjes van een anjertje
een bloem en twee bladeren van de goudsbloem
een handje koriander
bloemen en bladeren van de Oost-Indische kers
blad van oregano (knopjes en bloempjes kunnen ook worden
gebruikt)

Werkwijze:
Snijd de verschillende bladeren ragfijn. Doe dit ook met de bloemen van de Oost-Indische kers.
Pluk de bloemblaadjes van het anjertje en de goudsbloem los. Deze gaan in hun geheel in de
boter. Houd een of twee bloemen en enkele kleine blaadjes apart ter decoratie van de kruidenboter, wanneer deze gereed is.
Meng nu met een vork alle ingrediënten door de boter. Zorg ervoor dat alles goed door de
boter verspreid wordt. Zo krijg je een kleurrijk resultaat.
Een paar ingrediënten ter versiering vervolmaken de feestvreugde van het werken met 'wilde'
groenten, kruiden en eetbare bloemen.
In dit geval zijn de kruiden vrij bekend maar zo kun je ook zevenblad, kleefkruid of andere
'wilde' soorten gebruiken.
Vele combinaties zijn mogelijk, netjes werken en goed mengen zijn de belangrijkste handelingen.

Het eindresultaat

Close-up
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Broodje quinoaburger
We genoten al snel na het bakken van een paar broodjes van enkele verse sneetjes, besmeerd met zelfgemaakte kruidenboter en belegd met een quinoaburger.
Dat was even genieten!
Het recept voor de kruidenboter (gemaakt op dinsdag de 13e juli) staat in deze nieuwsbrief
op bladzijde 15 (hiervoor dus). Het recept voor het brood vind je bijvoorbeeld in de nieuwsbrief ‘Het wilde genieten’ van de maand APRIL 2021, op bladzijde 59.
https://www.project7-blad.nl/?page_id=146. Klik dan op de nieuwsbrief van april 2021.

Oost-Indische kers

Goudsbloemen

Zelfgebakken brood

Zelf snijden

Burgertjes in de grillpan

Nu zijn ze gaar

Verse sneetjes zelfgemaakt brood, besmeerd met kruidenboter en belegd met een quinoaburger.

Als eetbare decoratie dienden de los geplukte blaadjes
van de goudsbloem, een mooie bloem, een knop en wat
gave blaadjes van de Oost-Indische kers
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Als de lindebloesem bloeit…
Pluk wat lindebloesems en doe ze in de theepot.
Kook water van blauw zonnewater.
Wat is blauw zonnewater?
Zie de link hieronder:
https://centerofthesoul.nl/nieuws/hoe-maak-blauw-zonnewater/
Laat het gekookte water even betijen, laat even afkoelen tot gevoelsmatig rond de 80 graden.
(Het water wordt gekookt in een roestvrijstalen fluitketel, waar absoluut geen aluminium
aan verwerkt is.)
Heerlijk zomers gevoel zo'n kopje thee.
Anneke

Lindebloesem

Lindebloesem, zonnewater en een roestvrijstalen fluitketel

Voor deze momenten hebben we zo’n mooi glazen theepotje

In de theepot

Het resultaat… heerlijk
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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. 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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Hanging baskets met touw
Wanneer je hanging baskets hebt waar de kettingen van zijn versleten kun je deze vervangen
door nieuwe kettingen te kopen. Geen probleem!
Deze keer gooiden wij het over een andere boeg, namelijk kokostouw.
Dik kokostouw dubbel (om de rand van de basket en weer omhoog, driemaal en samengebonden met een knoop. Door de knoop heel dik ijzerdraad gestoken en een ophang lus van
gemaakt. Strikje van touw bovenaan, uiteinden van de drie delen laten zitten voor het
speelse effect. De basket moet netjes recht hangen en de lus van ijzerdraad moet heel goed
bevestigd zijn. Maar ze hangen nog steeds.
Anneke

Een klein zomers boeketje
Kleine zomerse boeketjes maken je blij Dit boeketje zag ik ergens
staan en ik kon het niet laten het even vast te leggen.
Nostalgie, het deed me denken aan toen ik als klein meisje ook altijd
boeketjes maakte uit de bermen, de tuin, kleine vaasjes vragen ook altijd om zoiets.
Althans... zo zie ik dat.
Anneke
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Rolcake
Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•

4 eieren
50 gram amandelmelk
Eetlepel cacaopoeder
Theelepel zuiveringszout
(natriumbicarbonaat)
Zoetstof/suiker naar smaak
Kokosrasp

•
•
•
•
•

Fruit naar keuze
Kaneel
Suiker
Vlier bloesem
Slagroom

Werkwijze:
Klop 2 eiwitten stijf.
Klop de rest van de eieren, de suiker, en het zuiveringszout luchtig, doe de rest van de ingrediënten erbij en roer het glad.
Roer de stijve eiwitten door het eimengsel en spreid het uit over de bakplaat op bakpapier.
Beetje olie op het bakpapier, zodat de cake makkelijk loskomt.
10 minuten in de oven op 180 graden, 5 minuten af laten koelen.
Intussen spreid je 2 stroken plasticfolie op het aanrecht en bestrooi dit met kokosrasp.
Leg hier de platte cake op en rol het met de folie. Laat verder afkoelen in de koelkast.
Snijd fruit in blokjes en bak
het even in de suiker en kaneel, strooi er vlierbloesem
door en laat het afkoelen.
Rol de afgekoelde platte
cake open en smeer in met
slagroom en het fruit.
Rol de cake op!
Snijd het in plakjes en bestrooi met vlierbloesem.
Eet smakelijk!

Recept van/via Rina Lang
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Rondje wilde peen...
Een rondje wilde peen.
Kan dat?
Ja hoor, geen rondje rond de kerk maar rond de wilde peen.
Een rotonde in Friesland staat vol met wilde peen.
Zo mooi om te zien dus toen wij recent op voorhand wisten daarlangs te gaan nam ik speciaal
mijn camera mee.
Wilde peen, de voorloper van de wortel. Helemaal eetbaar.
De uitgebloeide bloemen, die op vogelnestjes lijken, kun je zelfs door een beslag halen en
frituren maar eerlijkheidshalve moet ik daar wel bij vermelden dat nooit ondernomen te hebben. Maar toch... alleen al leuk om te weten.
Een rondje wilde peen.
Anneke

Een paar dagen later reden we weer over deze rotonde. Men had alles tot de grond toe weggemaaid! We hadden geluk dat we deze bloemenzee nog net op tijd konden fotograferen.
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Zomerbries
De zomerbries, vol bloemengeuren,
is de heraut van zonneschijn
De bijen zoemen om ons heen
en kiezen de voor hen zo mooie
kleurrijke bloemen voor zich alleen
De grashalmen wuiven in teder gebaar
De madelief en boterbloem, dicht bij elkaar
richten hun kopjes reeds recht naar de zon
De hele natuur is een prachtige bron
Het leven spettert met nieuwe kracht
en juicht over de scheppingspracht
verdriet en leed worden verdrongen
Hoor de vogels hoe zij zongen
Het bruisende leven maakt ons tevree
zij geeft ons al haar vreugde mee
Bertus Singor
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Water met een op en top zomers gevoel...
Een kraantjeskan met komkommerkruid, Oost-Indische kers en citroen kan niet anders dan
iedereen die hiernaar kijkt een op en top zomers gevoel geven.
Proost!
Geniet ervan.
Anneke

Oost-Indische kers

Komkommerkruid

Alles in de kraantjeskan

Water en schijfjes citroen

Even van dichtbij – het oog wil ook
wat

Het deksel kan los op de kan, of er gewoon afblijven.
Dan loopt het water beter door
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Zomerse minihapjes
Toastjes versierd met de bloemblaadjes van goudsbloem, madeliefjes en Sint-Janskruid.

Goudsbloem

Madeliefjes

Sint-Janskruid

Toastjes met... bloemblaadjes van goudsbloem, bloempje van komkommerkruid, bloempjes
van mosterdzaad en een knop van Oost-Indische kers.

Goudsbloem

Mosterdzaad
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Komkommerkruid

Oost-Indische kers

Toastjes alleen met de bloemblaadjes van goudsbloem en een Oost-Indische kers.
Spelen met kleuren is leuk, letten op het beleg en het bord.

Oost-Indische kers

Goudsbloem
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Toastjes met moederkruid, mosterdzaad en kerrieplant.
De bloemen van mosterdzaad los geplukt en zo ook van de kerrieplant deeltjes uit een groot
'scherm' gesneden.

Moederkruid

Mosterdzaad

Kerrieplant
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Mooie kleurencombinatie

Toastjes met zomerse overdaad
Bloemen van bergamot, duizendschoon en vlambloem (Phlox) zorgden voor een gevoel van
zomerse overdaad.
De bloemblaadjes van bergamot en duizendschoon kun je gemakkelijk losplukken. Een enkel
bloemblaadje is al genoeg. Een bloempje van de vlambloem bekrachtigt het zomereffect.

Duizendschoon

Bergamot (monarda)

Vlambloem (phlox)

De hommel had er geen oog voor
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Brandnetels vallen onder superfood. Zo ongelofelijk gezond. Dus met enkele bloemen van de
brandnetel op een toastje is het zeer verantwoord zo'n hapje tussendoor te nemen.
Alles wat krom is kun je zo weer recht praten! Toch?
Madeliefjes schenken ons magnesium dus hup voor de extra gezonde boost mogen zij er ook
bij plus kleine los geplukte bloempjes van de kerrieplant. Toastjes met een boost! Genieten!

Kerrieplant

Madeliefjes

Brandnetel - bloemen en zaden

Het resultaat – op wat kruidenkaas

Toastjes met boekweit. Toastjes met boekweit. Jazeker, de bloempjes. Superleuk.
Bloempjes van boekweit, brandnetel en van de roze postelein sierden deze toastjes.

Roze postelein

Brandnetel - bloemen en zaden
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Boekweit

Het resultaat

De daglelie op een toastje maar dan wel in reepjes gesneden.
De bloembladeren zijn op diverse manieren te gebruiken en dus ook in kleine reepjes. Samen
met los geplukte bloempjes van duizendblad en de kerrieplant gaf het geheel een vrolijk en
kruidig effect.
Duizendblad en kerrieplant proeven echt kruidig. Daglelie smaakt wat zoetig tot pittig en is
knapperig. Verrassend om zo wat te combineren in je eigen tuin tussen de eetbare bloemen.

Daglelie

Duizendblad
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Kerrieplant

Het resultaat

Toastjes versierd met:
Komkommerkruid, moederkruid, begonia, robertskruid en de bloemblaadjes van de dagkoekoeksbloem met een doorgesneden framboos uit eigen tuin.

komkommerkruid

Moederkruid

Begonia

Robertskruid
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Dagkoekoeksbloem

Bloempjes van komkommerkruid en moederkruid

Bloempje van komkommerkruid op blauwaderkaas

Begoniabloempjes

Bloempje van robertskruid en een halve framboos

Idem bij frambozenblad
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Stoofpotje
Ideaal, zo’n slowcooker!
Jij snijdt de groenten en de
slowcooker doet de rest.
Wij zouden voor een zondagavond een maaltijd
verzorgen.
De avond ervoor vulden
we de pan en dan is het
een kwestie van langzaam
garen.
Het enige dat we de volgende dag hoefden te
doen was tomatensaus
toevoegen en laten doorwarmen.
Je kunt hierbij witte rijst
serveren.

Alle ingrediënten

De slowcooker

Ingrediënten:

Brandnetel, broccoli en eeuwig moes

•
•
•
•
•

brandnetel
broccoli
courgette
eeuwig moes (blad en hauwen)
kastanjechampignons en shiitake (zelf gedroogd in droogoven)

36

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koriander
look-zonder-look hauwen
paprika
platte peterselie
pompoen
uien
zevenblad
roomboter
Keltisch zeezout
pastasaus (2e dag)

Groenten snijden (hoeft niet heel fijn)

Hauwen van look-zonder-look

Alle gesneden ingrediënten in de slowcooker

En de restanten op de compostbak

Werkwijze:
Was de pompoen en snijd deze met schil en al in blokjes. Doe dit ook met de courgette en de
paprika’s. Was de broccoli en snijd hem in kleine roosjes. Was het eeuwig moes en snijd het
blad in grove repen. Let wel op: eeuwig moes is zeer geliefd bij koolwitjes. Kijk goed of er geen
rupsen op het blad zitten! Snijd de hauwen van het eeuwig moes en de look-zonder-look in
kleine stukjes. Snijd ook het andere blad (zevenblad, brandnetel, koriander, en wat je zelf nog
inbrengt) ook in grove repen. Doe alles in de slowcooker. Laat de pan enkele uren pruttelen.
Voeg, voordat je gaat eten (tweede dag), tijdens het opwarmen, de tomatensaus toe en laat
alles goed doorwarmen. Serveer eventueel met witte rijst.
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Positieve energie schaal...
Positieve energie, dat hebben we nodig!
Bloemen, bladeren en kruiden schenken ons goede energie.
Een lichtje in de vorm van een mooie kaars geeft ook goede energie.
Daar worden we blij van. Dit soort gezellige arrangementen lokken een glimlach op het gezicht.
Dit arrangement is heel gemakkelijk om te maken, iedereen kan dit.
Netjes werken, soort voor soort verdelen en altijd met de grootste bladeren beginnen, kleinste
takjes, in dit geval tijm, als laatste verdelen.
Wanneer je met klein begint dan heeft het geen houvast aan elkaar en verdwijnen dergelijke
takjes uit beeld.
Een emaillen schaal waar een glazen accubak in staat. Daar een kaars in. De schaal is donkergroen, de kaars roze. Deze kleuren waren het startpunt voor de kleurkeuze van de bloemen.
Een literfles blauw zonnewater (link onderaan) geleegd in de schaal. De accubak is dusdanig
zwaar dat deze keurig blijft staan. In het water een paar druppels cederolie (Cedrus atlantica).
Als eerste bladeren van zevenblad verdeeld, steeltjes richting de accubak en de bladeren op
de rand van de schaal laten rusten.
Daarna alles soort voor soort van groot naar kleiner verdeeld. Altijd per soort verdelen want
dan krijg je een mooie verdeling.
In deze schaal ging: aardbeiblad, begonia ('takjes' met bloemen en bladeren, citroenmelisse,
cosmea, geranium, munt, roosjes, tijm, zevenblad bladeren en uitgebloeide bloemen (de
groene schermen)
Dit soort arrangementen staan gezellig op een tuintafel of tijdens een gezellige maaltijd op
tafel. Ook leuk om cadeau te geven (wellicht de bladeren en bloemen op water meenemen en
ter plaatse de schaal vullen).
Deze schaal is gevuld met van alles uit eigen tuin maar je kunt ook denken aan stevige bermbloemen. Hortensia's ook zo'n gewas dat zich uitstekend leent voor dergelijke toepassingen.
Wanneer de bloemen mooi stevig zijn dan houden ze het wel even uit. Pluk geen te slappe
gewassen, deze zijn dan snel lelijk.
In de loop van de zomer en het najaar kun je aan de slag met bessen, bottels, fruit aan takjes,
er zal nog genoeg verschijnen wat leuk is om te gebruiken.
Schalen van lampetstellen, er is zo veel wat geschikt is.
Vul de schaal in verhouding met water, de stelen moeten goed in het water staan en de bloemen moeten niet te diep of te hoog liggen.
Met dit soort schikkingen is het zo dat je snel resultaat hebt en met weinig toe kunt. Je hoeft
geen kostbare bloemen te kopen om leuke resultaten te behalen.
Veel plezier als je zin hebt wat gezelligs te creëren.
Anneke
https://centerofthesoul.nl/nieuws/hoe-maak-blauw-zonnewater/
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Kappertjes van de zachte zaden van de lindebomen
Aan de leilinden voor onze ramen hangen nu, vrijdag 16 juli opeens heel veel zaden. Twee
weken geleden genoten we nog van de heerlijke geur van de bloesems en de vele bijen en
hommels maar het is stil qua mini 'vliegverkeer' en de groene bolletjes hangen er voor ons
gevoel 'opeens'.
Een bordje vol geoogst en ingelegd als kappertjes.
De bolletjes van de steeltjes gehaald, gewoon met de vingers eraf gerold als het ware.
De 'kapperjes' gewassen en uit laten lekken op een vergiet.
Het glazen potje uitgekookt. Mosterdzaad, gedroogde dille, laurierblaadjes en een mix van
kruiden om in te maken in het potje gedaan, ongeveer een theelepel van alles.
Daarna de 'kappertjes' in het potje gedaan, azijn aan de kook gebracht en over het geheel
gegoten, tot bijna aan de rand van het potje. Potje goed gesloten.
Je kunt biologische wijnazijn, appelazijn of natuurazijn gebruiken, wat je maar voorhanden
hebt. En nu twee weken lekker laten trekken.
Kappertjes uit eigen tuin.
De zaden van de lindebomen werden met name in het verleden ook gebruikt om de olie die
erin zit.
In vroeger tijden was het bekender deze kostbare natuurschatten te verwerken voor culinaire
doeleinden.
En zo gingen we van de lindebloesemthee naar kappertjes in wording in een tijdsbestek van
twee weken.
Mijn idee de lindebloesem te drogen in de droogoven is mislukt. Door allerlei omstandigheden
kwam het er niet van en nu zijn het bolletjes. Dan maar kappertjes.
Ook leuk om cadeau te geven. Toch? Wellicht vul ik nog wat potjes.
Anneke

De jonge lindezaadjes

Er zijn er veel dit jaar

Een bordje geplukt

Van de steeltjes gehaald

In een potje met kruiden en azijn

Het eindresultaat
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Pannenkoek met zuurkool, ananas en brandnetel
Af en toe kun je zomaar
trek hebben in een pannenkoek.
Als je dan ook nog eens
bloeiende brandnetel in de
tuin hebt staan, waarvan
je de bloempjes en aankomende zaadjes oogst, en je
houdt van zuurkool, kun je
zomaar tot verrassende resultaten komen.
De schijf ananas en een
scheut blauwe bessensiroop maakten het geheel
af.

Bloempjes en zaad van brandnetel

De oogst

Close-up

Maak gewoon een pannenkoekenbeslag

Ingrediënten:

•
•
•
•
•
•

bruin tarwemeel
amandelmelk
drie eieren
een schepje natrium bicarbonaat
een scheut bruisend bronwater
bloemen/jonge zaden van de brandnetel
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•
•
•
•

een dunne schijf ananas
een schepje Keltisch zeezout
roomboter om in te bakken
verse rauwe zuurkool

Werkwijze:
Doe de ingrediënten in een mengkom en mix alles goed dooreen. Wij gebruikten hiervoor
een mixer met twee garden om ervoor te zorgen dat er geen klontjes in het beslag achterblijven.
Doe een spitje roomboter in de koekenpan en laat het smelten. Schep een lepel beslag in de
pan en leg daar da brandnetelbloempjes/-zaadjes in. Laat de pannenkoek even bakken, zodat het beslag stolt.
Keer dan de pannenkoek om en laat ook die kant even bakken. Doe dit niet te lang. Je loopt
anders het risico dat de bloempjes/zaadjes verbranden. Dat is niet alleen niet lekker, maar je
verliest ook alle gezonde kracht van de brandnetel.
Wat ons niet lukte was, om de schijf ananas in de pannenkoek mee te bakken. Ondanks dat
hij dun gesneden was, was hij toch te zwaar bij het omkeren. De eerste pannenkoek was dus
mislukt (maar toch lekker). Er gaat er wel eens een de mist in, maar ja, dat is theater
.
Erg lekker op de pannenkoek was de biologische rauwe zuurkool die we over de pannenkoek
uitspreidden en de biologische blauwe bessenstroop die we ooit eens op een markt gekocht
hadden.

Doe de bloempjes en zaad van brandnetel in
het nog zachte beslag in de pan

Keer de pannenkoek en laat deze even gaar
worden.

Schijfje ananas erop

Eet smakelijk!
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IJsbergsla met feestelijke aanblik...

IJsbergsla met een beetje olie en azijn, heel gewoon maar toch bijzonder met de witte bloempjes van begonia, van moederkruid en een vlijtig liesje. Met de paarse tonen van viooltjes en
los geplukte lavendelbloempjes. De donkerblauwe rand van de schaal krijgt daardoor een
beetje aandacht.
Anneke

Viooltjes

Vlijtig liesje - bloempjes

Begonia - bloempje

Lavendel

Moederkruid

Het resultaat
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