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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 13. Tijdens het
opmaken in de Word-versie werkte alles als een tierelier, maar bij het omzetten naar PDF lag de link
eruit en ik heb geen idee hoe ik deze weer aan de praat kan krijgen.
Mijn excuses hiervoor.
Frank
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Aangeklede meloen met kaas
Een hapje tussendoor, een
‘starter’ (voorgerechtje),
een borrelhapje, ontbijt,
kortom: voor veel
doeleinden te gebruiken.
Heerlijk fris op een warme
zomerse dag.
We bewaren de
watermeloen wel in de
koelkast. Dat geeft het
meest frisse effect.
Een mooie combinatie van
hartig en zoet.

Watermeloen in blokjes gesneden

Cosmea

Oost-Indische kers bloemen

Rozenblaadjes

Ingrediënten:

•
•
•
•
•

een watermeloen, in stukjes gesneden
bloemblaadjes van de cosmea
enkele bloemen en kleine blaadjes van de Oost-Indische kers
enkele rozenblaadjes
een stukje blauwaderkaas van de Blauwe Stip
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•

een stukje ‘gewone’ kaas van de Blauwe Stip of een stukje
belegen kaas uit de natuurwinkel

Werkwijze:
Snijd de rijpe watermeloen in blokjes.
Snijd beide kazen in kleine blokjes.
Pluk de blaadjes van de cosmea en de roos los.
Schep de stukjes watermeloen op een bord. Doe daar de stukjes kaas bij.
Versier het geheel met de los geplukte bloemblaadjes van de cosmea en de roos en versier
het geheel met een bloem en enkele kleine blaadjes van de Oost-Indische kers.

Zomer…

Ondanks alle trieste berichten, gaat de natuur zijn gang. Ze laat ons genieten van al dit moois
(foto van vanmorgen). Het is ongelofelijk hoe alles er bij staat, het groeit en groeit,
onvoorstelbaar. Dat geeft de “burger” moed hè.
Bijdrage van Janny Bijlsma
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Vijfbloementhee...
Thee uit eigen tuin, heerlijk en alleen al het goede gevoel van zelf plukken terwijl het water in
een ketel op het fornuis staat geeft al een kick.
Vijfbloementhee bestaande uit bergamotplant, duizendblad, lavendel, lindebloesem en roos.
We vertellen elke keer bij het zetten van thee dat het water nadat het gekookt is even moet
betijen. Afkoelen naar gevoelsmatig 80 graden.
Wanneer we gekookt water direct op de thee schenken, of dit nu verse of gedroogde thee is
maakt niet uit, dan slaat de thee dood.
Dit theemengsel was heerlijk.
Maar onze ervaring is dat elk mengsel uit eigen tuin geslaagd is.
Pure, onbespoten eetbare planten, bloemen en kruiden kunnen gebruikt worden.
Gebruik je fantasie, kijk wat er in je eigen omgeving groeit en leef je uit!
Anneke

Bergamotbloemen

Duizendblad

Lavendel

Lindebloesem

Roos

Alle ingrediënten

In de theepot

Water erbij

Het resultaat – heerlijk!
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Bloem-kruidige azijn...
Een liter-weckpot gevuld met citroenkruid, hondsdraf, de bloemen van de kerrieplant, OostIndische kers (bont blad met oranje bloemen, groen blad met roze-achtige bloemen) en een
takje rozemarijn.
Leuk om cadeau te geven. De namen van de ingrediënten op een label geschreven en met
touw aan het sluitwerk vastgestrikt. De sfeer van touw past bij het label. Een mooi lintje past
beter bij minder stoere labels of etiketten.
De datum wanneer de pot gevuld is ook aangegeven.
De ontvangster kreeg de instructie de pot een tweetal tot drie weken gezellig op het
aanrecht te laten staan. Daarna zeven en de azijn is klaar voor gebruik.
Op de foto's zie je de azijn met ingrediënten net in de pot, een half uur daarna waar je al ziet
dat de azijn begint te kleuren en de laatste foto is bij de ontvangster thuis.
De Oost-Indische kers geeft heel snel kleur af.
Tussen de eerste en de laatste foto zit lang geen 24 uur, ergens rond de 18 uur.
Anneke

Citroenkruid

Hondsdraf

Bloemen van kerrieplant

Oost-Indische kers – bont blad

Oost-Indische kers groen blad

Alle ingrediënten bij elkaar

Alles in de weckpot

Labeltje met ingrediënten + datum

De azijn verkleurt al heel snel
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Een lichtje uit Friesland
Een kaars in een glazen accubak, een laag water, twee druppels dennenolie en een ‘spuitje’
Piramidewater uit de Piramides van Bosnië, waar diverse bloemen (klaprozen, goudsbloemen
en kamille) in drijven met een kort steeltje.
De groene plukjes zijn citroenmelisse en de schermpjes van bloeiende kruiden (platte
peterselie, selderij, van alles kun je daarvoor gebruiken).
Anneke
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Daglelie als vervoermiddel...
Toastjes, broodjes, het zijn eigenlijk allemaal vervoermiddelen voor dat wat we erop leggen
of smeren.
Dat een toastje of broodje ook lekker kan zijn en het geheel vervolmaakt is waar, maar als je
het goed bekijkt is het een vervoermiddel voor dat wat je erop presenteert.
Zo kun je ook gebruik maken van eetbare bloemen. Denk bijvoorbeeld aan stokrozen. De
bloemen zonder stamper en meeldraden kunnen als 'bakje' dienen. Bloemen van
teunisbloemen, we kunnen zo nog wel even doorgaan maar op deze foto zie je de
bloembladeren van de daglelie. Daglelies zijn er in vele kleuren en maten. De enkelbloemige
soorten zijn eetbaar. Heerlijk om in je tuin te hebben. De hele plant is eetbaar maar in China
verwerkt men met name de bloemknoppen en bloemen, die ook in winkels te koop liggen
zoals wij het hier gewend zijn om de welbekende groentesoorten in winkels aan te treffen.
In het Midden-Oosten worden daglelies al eeuwen in de keuken verwerkt. In soepen zorgen
zij voor wat binding. Stomen, drogen en dan verwerken is daar heel normaal.
Daglelie, deze lelies bloeien één dag. Je mag de lelies absoluut niet verwarren met de lelies die
we ook in bloemenwinkels aantreffen, die soorten zijn pertinent niet eetbaar.
Het gaat hier om de soort Hemerocallis. De enkelbloemige soorten.
De smaak van de bloemen is fris, zoetig met een wat peperige nasmaak. De bloembladeren
zijn in hun geheel te verwerken maar ook in stukjes gesneden door een salade verwerkt, in
kruidenboter, in hartige en zoete gerechten, dus zowel op een hoofdmaaltijd als op een
dessert of tussendoortje doen deze bloemen het goed.
Anneke
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Daglelie geeft zomers effect aan salade...
Een salade verfraaid met de bloembladeren van de daglelie, toefjes duizendblad en bloempjes
van kamille.

De salade is zo beschermd tegen ongewenst bezoek

Daglelie

Kamille

Duizendblad

Salade opgemaakt in een mooie schaal

Detail

Qua kleur doen de blaadjes het goed
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Kunst in de tuin...
Soms loop je zomaar tegen grappige kunstwerkjes aan.
Een paar jaar geleden scoorden we de drie glazen objecten. Zij staan al enige jaren in de tuin
en in het voorjaar verdwijnen zij een beetje tussen bramen en frambozen.
Ze worden als het ware opgenomen in het geheel.
Recent reed ik wederom langs het punt waar heel veel leuke schotels, borden en andere
voorwerpen tot tuinkunst verwerkt zijn.
Zeer betaalbaar, gewoon grappig. De twee omgekeerde vazen kon ik niet laten staan. Grappig
toch? Het groene ijzeren bord met glas erop verwerkt paste daar naar mijn idee perfect bij
ook al stonden ze een heel eind uit elkaar, maar mijn oog viel erop.
Het kleine groen met paarse glazen object ondersteunt het geheel, maakt het even iets fijner.
Het kleinste object staat met de buis waar de 'schotel' ingestoken staat in een pot met
oregano.
De oregano kleurt weer schitterend bij de groene kleuren van de grotere objecten.
Wie zich afvraagt waar je dit kunt vinden…
Bij Nieuw Amerika, op een hoek dicht bij de doorgaande weg maar vanaf de doorgaande weg
(richting of vanaf Sondel) niet direct zichtbaar.
Nieuw Amerika is een buurtschap horend bij Nijemirdum (Gaasterland). Wanneer je naar
Nieuw Amerika vraagt en wellicht aangeeft dit soort kunstobjecten te zoeken zul je er altijd
komen.
Er staan er velen. Heel soms neem ik de moeite die kant op te gaan en even te gluren. Voor
rond een tientje tot twintig euro heb je al hele mooie objecten.
We hebben geen aandelen
maar we weten dat er velen in Friesland deze nieuwsbrief
ontvangen en zo breng je iemand wellicht weer eens op een idee.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw_Amerika
Anneke
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Het oude stel met rozemarijn
Een oud stel, dat kun je wel zeggen van deze
lampetkan en Keulse pot.
Maar o zo leuk om te laten pronken in dit geval
met rozemarijn.
Het oude stel oogt nog goed en mag nog een
poosje dienstdoen.
Anneke

11

Salade als ontbijt
Heerlijk, een salade als ontbijt in deze tijd van het jaar.
We hadden wat sla over, deze was niet met dressing overgoten dus bewaard in de koelkast in
een glazenbak met deksel.
De volgende ochtend aangevuld met kidneyboontjes, olie en azijn.
Wat is er leuker dan de dag vrolijk te beginnen?
Een tweetal bloemen van de leeuwenbek die in een pot bij de deur staat mochten deze
vrolijkheid ondersteunen samen met een paar losse bloempjes van het mosterdzaad en een
Oost-Indische kers.
Mosterdzaad, gele kruisbloemige. Of het nu koolzaad, mosterdzaad, herik of anders heet dat
maakt niet uit. Al deze bloemen lijken op elkaar en het is voor velen een klus via blad en kleine
verschillen onderscheid te maken.
In dit geval maakt dat ook niet uit want alle gele kruisbloemigen (vier bloemblaadjes, twee
tegen over elkaar) zijn eetbaar.
Anneke

Oost-Indische kers

Leeuwenbek

Mosterdzaad

De vrolijk versierde salade
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Veel schadelijke pesticiden in onze boeketten
Tekst : Pieter Maes en Barbara Creemers
Foto’s : Aikon Producties en Pieter Maes

Al
lijkt
hij
onschuldig, een bos
snijbloemen is veel
schadelijker
voor
onze
gezondheid
dan gedacht.
Dat
zegt
het
Wetenschappelijk
Instituut
Volksgezondheid
van België. In een
boeket
vind
je
gemiddeld
tien
verschillende
pesticideresidu's
terug', waarschuwt
Geert
Gommers,
specialist pesticiden
bij Velt. 'Bij rozen ligt dat aantal nog
hoger. Onbewust brengen we zo een
gevaarlijke cocktail van pesticiden in huis.'

Meer dan honderd pesticiden
Het
Wetenschappelijk
Instituut
Volksgezondheid van België en de
onderzoeksinstelling Gembloux Agro-Bio
Tech (Universiteit Luik) onderzochten

samen de aanwezigheid van pesticiden op
snijbloemen.
In totaal analyseerden ze 90 boeketten,
gekocht in diverse bloemenwinkels en
grootwarenhuizen in België. Het resultaat?
Maar
liefst
107
verschillende
pesticideresidu's.

Schadelijk voor zenuwstelsel
'Het is onrustwekkend datje zoveel
pesticiden op snijbloemen terugvindt',
zegt
Geert
Gommers.
'Zowel
op
chrysanten, gerbera's als rozen treffen de
onderzoekers schadelijke stoffen of
pesticideresidu's aan.
Bij
rozen
het
meest:
veertien
verschillende soorten.
Sommige van die residu's kunnen
onmiddellijk een schadelijke invloed
hebben op ons zenuwstelsel, wat kan
leiden tot de ziekte van Parkinson.'
Wil je graag een boeket in huis of wil je er
een cadeau geven, kies dan voor
ecologische snijbloemen.
Zo vermijd je schadelijke pesticiden.
'Een
boeket
in
een
traditionele
bloemenwinkel of een grootwarenhuis
laatje
maar
beter
links
liggen.
Medewerkers van deze verkooppunten
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kunnen trouwens het best hun voorzorgen
nemen door handschoenen te dragen.
Zij komen namelijk elke dag meerdere
uren
in
contact
met
deze
pesticideresidu's.'

Mooie alternatieven
Sandra Verweij uit Bever verwerkt met
haar bedrijfje Florisant ecologische
bloemen tot natuurlijke boeketten. Al van
bij het begin besloot Sandra de zaken
anders aan te pakken dan andere floristen.
'Voor mij geen bloemenveiling waar ik
perfecte, kaarsrechte bloemen aankoop
om ze vervolgens te verwerken tot een
boeket.
Mijn werk begint met de zaden in mijn
tuin, waar ik omgeven ben met bijtjes en
bloemen.'
Sandra leeft volledig volgens de
seizoenen. 'Bij mij kun je in de herfst geen
tulpenboeket krijgen, want tulpen zijn
lentebloemen.
Aanvankelijk zijn klanten dat niet gewend.
Maar als ik hen meeneem naar de tuin,
worden
ze
vanzelf
enthousiast.'
www.florisant.be
Nog meer ecologische bloemen? In
Aartselaar heb je de Bloemenplukweide.
Daar telen Bart De Herdt, Fleur Leroy en
Dirk 's Jongers ecologische bloemen. Je
plukt er zelf je boeket naar eigen smaak.
Een cadeaubon kopen of een boeket
bestellen kan ook.
Omdat het nu nog wat te koud is voor de
bloemen, ligt de Bloemenplukweide even
stil, maar vanaf eind maart kun je er weer
terecht. www.bloemenplukweide.be
Juffer is een initiatief van Veerle
Huybrechts uit Melsele.
Ze stelt eetbare boeketten samen, zodat
je bloemen en blaadjes uitje boeket kunt
plukken om ze te gebruiken in thee,
salades en andere gerechten. Ook hier heb
je nog even geduld nodig tot de winter
voorbij is.
Volg Juffer via Facebook:
www.facebook.com/www.dejuffer.be
Ken je zelf nog kwekers van duurzame
bloemen? Leer ze ons kennen!
Mail naar redactie@velt.be.

Andere duurzame cadeautjes:
In de winter vind je quasi geen ecologische
snijbloemen. Waarom dus niet kiezen voor
duurzame alternatieven?
We polsten bij de Velt-collega's naar hun
favoriete cadeautjes.
Top 5 van duurzame cadeautjes die bijna
geen geld kosten
1. Geef wat van je tijd cadeau, in de vorm
van een tegoedbon voor:
• klus-uren
• babysit
• tuinklusjes
• hulp bij de grote poets
• tijd om gewoon iets gezelligs samen
te doen
2. Verwerk oogst uit de tuin tot iets
lekkers zoals limonadesiroop, jam,
tomatensaus,
ingemaakte
groenten,
kruidenmengelingen of gewoon een
mandje groenten en fruit.
3. Maak zelf granola.
4. Maak zelf koekjes of amandelsnoepjes
(bijvoorbeeld:
www.groeneprinses.be/2016/05/karde
mom-koffietruffels).
5. Verwerk restjes stof tot mooie zakjes of
tasjes.
Top 5 van duurzame cadeautjes die wel
iets kosten:
1. Pure chocolade, bio en fairtrade
2. Proefabonnement bij een groentepakketsysteem
3. Cadeaubon voor een lokale bioboer
4. Een 'eetbare' boom van 'Eco on me'.
Voor elke boom die jij koopt, plant 'Eco
on me' er zelf een aan.
www.eco-on-me.com/shopnl
5. Een van de Velt-publicaties of een
tuinbordje. www.velt.nu/winkel
Tijdschrift ‘Seizoenen’ – Tweemaandelijks
tijdschrift
Ecologisch leven | koken | tuinieren|
nummer 1 | 2017
Uitgegeven door Velt – Samen bioactief
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Preipannetje

Zevenblad

Eeuwig moes (koolblad)

Bloemen van eeuwig moes (eetbaar)

Hauwen van look-zonder-look

Ingrediënten:

•
•
•
•
•

een hand zevenblad
blad van het eeuwig moes
bloemen van het eeuwig moes (ter decoratie)
hauwen van look-zonder-look
prei
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•
•
•
•
•
•
•

uien
roomboter om in te bakken
mini loempia's
sojasaus/ketjap manis
chilisaus
crème fraîche
azijn (zelfgemaakte seringenazijn)

Alle ingrediënten, plus prei en uitjes

Close-up

Werkwijze:
Doe een stuk roomboter in de pan en laat het even smelten.
Maak de uien schoon en snijd ze doormidden.
Snijd de halve uien dan in dunne reepjes.
Snijd de hauwen van de look-zonder-look in kleine stukjes (drie à vier millimeter lang).
Doe de uienschijfjes en de gesneden hauwen in een koekenpan en laat ze een poosje fruiten.
De uien moeten glazig zien.
Snijd de prei in smalle ringen en was ze even. Vaak zit er nog wel wat zand tussen de
preibladeren, dus dat moet er even uit.
Was het blad van het eeuwig moes zorgvuldig. Snijd eventueel de dikke stelen eruit.
Let er ook op dat, als je deze koolsoort in je eigen tuin hebt, er geen rupsen op het blad zitten.
Koolwitjes (vlinders) zijn namelijk dol op kool (de naam zegt het al) en leggen eitjes op het
blad. De rupsen die uit deze eitjes komen, vreten zich rondom vol aan het koolblad.
Doe de preiringen en het gesneden blad van het eeuwig moes in de pan en laat alles even
garen.
Doe er dan de crème fraîche en een beetje azijn bij en verwarm alles nog even. De groenten
moeten uiteraard wel gaar, maar niet tè gaar zijn.
De azijn toegevoegd aan het pannetje is de zelf getrokken seringenazijn.
Warm de loempiaatjes in een apart koekenpannetje volgens de beschrijving op de verpakking.
Schep wat groenten op je bord en decoreer ze met de bloemen van het eeuwig moes. Leg er
twee loempiaatjes bij. Maak een en ander naar smaak af met wat chilisaus en ketjap manis.
Je kunt er eventueel mooie droge witte rijst bij serveren (bijvoorbeeld: basmatirijst).
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Doe de uien en de hauwen in de pan

Fruit de uien tot zij glazig zien

Snijd de prei in ringen

Was het blad van het eeuwig moes goed

Gesneden blad van eeuwig moes

Preiringen erbij in de pan

Lekker… die prei

Even roerbakken… steeds omscheppen
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Snijd het zevenblad

Doe het als laatste groente in de pan

Zelfgemaakte seringenazijn door de groenten

Verwarm de loempiaatjes zonder boter

Voeg tenslotte de crème fraîche toe

Roes goed door de groenten

De groentemix op het bord, wat bloempjes van Eventueel wat ketjap manis en chillisaus
het eeuwig moes erover
toevegen voor een ‘oosters’ tintje

18

Broodje kaas met...
Herken je dat?
Broodje kaas is wel genoeg.
Broodje kaas is even gemakkelijk.
Broodje kaas komt even goed uit.
Broodje kaas...
Vele momenten waarop dat 'even' leuk, lekker of gemakkelijk is.
Welk brood?
Welke kaas?
Oké, we gaan ervan uit dat je biologisch goed brood en biologische, het liefst rauwmelkse
kaas hebt.
Dat was ons startpunt bij dit broodje kaas.
MAAR...
Zuurkool is supergezond; het liefst zelfgemaakte zuurkool want dat smaakt wat
ons betreft 100 keer lekkerder dan welke gekochte zuurkool dan ook.
EN... Oost-Indische kers is een superfood onder de eetbare bloemen in de tuin, bloemen,
bladeren, zaden, dus ook stengels, alles is eetbaar.
KIJK... Een broodje kaas ziet en voelt meteen anders met deze aanvullingen.
Snel klaar, snel op tafel, goed gevoel en boordevol vitamientjes en stoffen die als afweer
werken tegen ongewenste aanvallen van buitenaf. Een BOOST voor ons immuunsysteem.
Eet smakelijk!
Anneke

Oost-Indische kers

Nogmaals: Oost-Indische kers

Broodje compleet

Close-up
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Even een blik in onze keuken...
We geven je even een blik in onze keuken. De ‘buitenkeuken’ wel te verstaan.
Wellicht krijg je ideeën om thuis zelf uit te voeren. Met eenvoudige meubels kun je al veel
bereiken. Het kastje aan de wand kwam recent weer bij ons wonen na enkele omzwervingen.
Dat kastje, als dat spreken kon. Het heeft met ons al enkele verhuizingen beleefd en de laatste
jaren heeft het bij onze dochter als kruidenkastje dienstgedaan.
Daar was het na een verhuizing over. Ja hoor, geef maar weer aan ons. En daar hangt het dan
nu met potjes zout en andere dingen. Heel handig.
Eerdaags gaat de boel weer op de schop.
Maar het kastje blijft hangen waar het hangt.
We willen een nieuwe vloer over de bestaande vloer leggen en tja... toch weer wat omzetten.
Als het klaar is laten we je wel weer even meegluren.
Anneke
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De eerste zuurkool zit weer in de potten...
Heerlijk, er gaat niets boven eigengemaakte
zuurkool.
De eerste potten staan weer klaar en mogen nog
enkele weken staan om een smaakvolle zuurkool te
worden.
Wil je weten hoe we dit deden?
Hieronder de link naar de nieuwsbrief van mei 2020.
Op bladzijde 29 staat het recept.
https://www.project7-blad.nl/wpcontent/uploads/2021/05/2021-05-HET-WILDEGENIETEN-MEI.pdf
En in Azerbeidzjan maken ze ook zuurkool, maar dan
anders. Heel leuk om te bekijken, even genieten bij
dit soort filmpjes:
https://www.youtube.com/watch?v=f28JpXuqL3I
Anneke
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Theeboeket
Een theeboeket geven is een leuke manier om iemand thee cadeau te geven uit eigen tuin.
Een gemengd boeket van diverse soorten planten die als thee verwerkt kunnen worden.
De ontvanger/-ster hangt het boeket een week of twee op zijn kop in een droge ruimte en
daarna kan het grof geknipt worden en in een glazen pot opgeborgen worden.
Wie het boeket geeft kan het tijdens het vervoer op een laagje water zetten zodat de eerste
aanblik nog steeds fris is, geen bloemen of bladeren die al een beetje slap gaan.
Daar waar de steeltjes samen gebonden worden het blad verwijderen.
Dat blad kun je ook laten drogen. Bij ons lag het op een rooster van de droogoven. Deze stond
niet aan, dat doe je niet voor een heel klein beetje, maar uitgespreid op het rooster in een
droge ruimte zonder de afdicht klep ervoor werkt ook goed. Althans voor gewassen die snel
drogen. Bij grotere hoeveelheden is het rendabel de oven aan te zetten maar soms voegt het
niet deze direct te vullen als er maar een beetje is. Uitgespreid op een rooster op een andere
plaats kan natuurlijk ook. Het boeket kan in de kamer hangen, maar niet voor het raam in de
zon en het mag zo snel mogelijk drogen, met andere woorden: de ruimte mag droog zijn.
De planten die in dit boeket verwerkt zijn plukte ik allemaal uit eigen tuin, een boeket
gemengd en meteen opgehangen. Even in de buitenkeuken, dat stond zo gezellig maar daarna
in de schuur waar het donker en droog is.
Bergamotplant, citroenmelisse, citroenverbena, frambozenblad, druiven loten die toch
gesnoeid moesten, duizendblad, moederkruid, munt en vrouwenmantel.
Wellicht leuk om een kaartje met de namen erop geschreven aan het boeketje vast te binden
wanneer je het cadeau geeft.
Vele combinaties zijn geschikt. Om een mooi boeket te binden is het raadzaam ook wat takjes
met blad te gebruiken voor de stevigheid en het volume. Schik soort voor soort en van groot
naar klein.
Anneke

De basis

Een bloemen- en bladmengsel

Monarda

Een gebonden boeket
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Boeket op zijn kop drogen

Ook gedroogd is het een plaatje

In grove stukken knippen

Het boeket droogt al

Tray uit de droogoven

Het resultaat: zelfgemaakte thee

Restanten gaan op de compostbak
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Tip: naaktslakken in je tuin
Een overkill aan naaktslakken in je tuin? Leg de helften van een (uitgeperste) sinaasappel in je
tuin en haal deze ’s avonds laat weg.
Op de foto met twee schillen is te zien dat zich aardig wat slakken hebben verzameld, toen ik
deze opraapte bleken er ook rond en onder de schillen tal van naaktslakken. Ik heb dik 20
slakken opgeraapt.
Ik heb nieuwe schillen neergelegd en een uur later de 2e en 3e foto van de enkele
sinaasappelschillen gemaakt. Je ziet dat zich alweer tal van slakken hebben verzameld. Het is
een plaag dit jaar.

En wat ook heel goed werkt is knoflook extract
2 bollen knoflook pletten, 1 liter water koken, de 2
geplette knoflookbollen in de pan en 10 minuten
koken, deksel op de pan laten tot het water is
afgekoeld. Zeven en in een pot of fles bewaren.
Doe 2 eetlepels van dit extract in een plantenspuit en
vul aan met water. Spuit dit op de planten die je wilt
beschermen, ik doe het ook op de grond eromheen.
De een zegt doe dit eens in de twee weken de ander doet dit elke vooravond. Ik doe het zelf
in het begin elke avond om mijn bonenplanten en pompoenplanten te beschermen.
Succes,
Barbera
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Salade met peultjes en bloemen
Een heerlijke zomerse
salade voor een ‘geen-zinom-uitgebreid-te-koken’moment.

Verse gemengde sla

Peultjes

Kiemen (veldkers)

Salvia (Hot Lips)

Ingrediënten:

•
•
•
•
•

een zakje gemengde sla
kiemen
aardbeien
olie en azijn
peultjes, in roomboter geroerbakt, met een beetje
kruidenzout
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•
•
•

salvia ‘Hot Lips’
Oost-Indische kers
vlier

•
•

kaas (in dit geval: blauwaderkaas van de Blauwe Stip)
dressing van crème fraîche met ragfijn gesneden citroen die
op zout heeft gestaan, een beetje olie en azijn.

Vlierbloesem

Vlierbloesem

Oost-Indische kers

De salade met aardbeien

Werkwijze:
Was de sla en doe deze in een schaal. Verspreid de aardbeien en de kiemen over de salade.
Roerbak de peultjes in een beetje roomboter. Doe er tijdens het bakken wat kruidenzout
doorheen.
Knip de vlierbloempjes los van het scherm en verspreid ze over de salade. Doe dit ook met
de bloempjes van de salvia en de Oost-Indische kers.
Schep wat salade op een bord. Doe daar wat peultjes bij. Snijd een paar plakjes
blauwaderkaas en leg die naast de salade.
Schep wat van de dressing op de salade.
Zo heb je in een mum van tijd een heerlijke maaltijdsalade.
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Rozenthee
Rozenthee kun je maken van gedroogde en verse rozen.
Uiteraard onbespoten rozen of struiken die al jaren in je tuin staan zijn geschikt om te
gebruiken.
Geurende rozen zijn fantastisch qua beleving in de tuin maar ook voor het zetten van thee.
Een aantal van de rozen die in deze thee verwerkt werden geurden sterk, andere minder, maar
het resultaat was een thee waarbij de roos uitermate goed naar voren kwam.
Toch even melden dat het gekookte water even moest afkoelen tot gevoelsmatig rond de 80
graden zodat de rozen niet doodgeslagen werden.
Na het opschenken thee altijd even laten trekken.
Anneke
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Harinkje met...
Eetbare bloemen kunnen we op de meest uiteenlopende gerechten en hapjes presenteren.
Haring met uitjes, de kleine gele bloemblaadjes van geel nagelkruid, een bloem van de
leeuwenbek en madeliefjes.

Madeliefje

Leeuwenbek

Geel nagelkruid

Stukjes haring ‘versierd’
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Haring met los geplukte bloempjes van lavendel en een bloem van het vlijtig liesje

Lavendelbloempjes

Bloemen van het vlijtig liesje

Haring met los geplukte bloempjes van komkommerkruid

Komkommerkruid

Los geplukte bloempjes van komkommerkruid

En op de volgende bladzijde nog een vierde voorbeeld:
Harinkje met de los geplukte bloempjes van lavendel, madeliefjes en viooltjes. Ook uit eigen
tuin een paar aardbeien en frambozen toegevoegd. Zomerse gezelligheid.
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Lavendel

Madeliefjes

viooltjes

Tuinazijn…
Men neme een weckpotje, biologische azijn en bloemen en/of kruiden uit eigen tuin.
Je kunt eindeloos variëren, dit is slechts een voorbeeld ter inspiratie.
Op onderstaande foto’s zie je de bloem van bergamot (Monarda), de bloem van de
kerrieplant, bloeiende oregano, roosjes en blad van venkel.
Het weckpotje mag een week of twee blijven staan.
Dagelijks even omschudden.
Na deze weken zeven en in een brandschoon flesje gieten.
Etiketje erop en klaar is de tuinazijn.
Ook leuk om cadeau te geven, zo in een weckpotje met een korte toelichting erbij en de namen
van de gebruikte ingrediënten op een kaartje dat aan het potje bevestigd kan worden.
Kijk de geplukte gewassen wel na op eventuele ongewenste bezoekers.
Persoonlijk was ik de bloemen en kruiden niet voor zij in de azijn gaan.
Wat niet dicht bij de grond vandaan komt bevat geen aarde. En wees kritisch, pluk uitsluitend
gave bladeren en bloemen.
Anneke
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Bergamot (monarda)

Bloemen van de kerrieplant

Bloeiende oregano

Roosjes

Blad van de venkel

Alle ingrediënten

Alles in een weckpot

Een kleurrijk feestje in deze pot

Azijn erbij

Ook onder het deksel

Het deksel sluiten

Veertien dagen laten trekken
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Tuinieren en genieten op Buitengoed de Eekhorst te
Balkbrug
En… nogmaals aandacht op aanbiedingen van de vorige maand…
Eerst Buitengoed de Eekhorst…
Buitengoed de Eekhorst ligt in een schitterend gebied, het unieke natuurgebied het
Reestdal.
Je kunt daar eindeloos genieten van de prachtige natuur door heerlijk te gaan wandelen of
fietsen.
Ontspannen tussen het groen, puur natuur.
Esther en John zijn de eigenaren van het Buitengoed en zouden het heerlijk vinden als zij
personen met een passie voor tuinieren mogen ontvangen om hen enkele uren per dag te
helpen.
Als dank mogen zij het appartement gebruiken.
Wil je meer informatie?
Neem contact op met hen, geef even aan dat je deze oproep hebt gelezen in onze
nieuwsbrief, dan is het hen helder wat je drive is om contact op te nemen.

Website:
Mail:

www.deeekhorst.nl
eekhorst@gmail.com

Link naar nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’ maand juni met daarin de
aandacht op Blauwe Stip en helpen tuinieren in Wateren.
Blauwe Stip: www.blauwestip.nl
Wateren is een buurtschap in de gemeente Westerveld, in de Nederlandse provincie
Drenthe. De buurtschap is gelegen dicht bij de grens met de provincie Friesland ten
zuidwesten van Appelscha.

Nieuwsbrief juni 2021 in twee delen:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/07/2021-06-HET-WILDEGENIETEN-JUNI-DEEL-1.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/07/2021-06-HET-WILDEGENIETEN-JUNI-DEEL-2.pdf
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Bloemenlantaarn
Men neme een lantaarn zonder glazen de ruitjes (die zijn ooit een keer gesneuveld), een
vaasje en bloemen uit de tuin. Et voilà…
Anneke

Cake gepresenteerd met rozenblaadjes...
Cake met rozenblaadjes. Een plak eigen gebakken cake met vlierbloesem erin. Maar het maakt
natuurlijk niet uit wat voor cake je presenteert.
Het gaat om het idee dat je met een plak cake al snel een 'gebakje' kunt presenteren want zo
kunnen we het resultaat op dit schoteltje wel noemen.
Cake met advocaat, rozenblaadjes, kleine rozenknopjes en een paar aardbeien uit eigen tuin.
Feestje!
Snel voor elkaar, leuk resultaat. Toch?
Anneke
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Ansichtkaarten - Set 3
Er is weer een nieuwe set
ansichtkaarten binnen! Set 3.
Dit houdt in dat er twee keer vijf
kaarten op A5-formaat in een
verpakking zitten.
Stuur eens een kaartje om
iemand te verrassen. Veel
mensen zullen blij zijn om in deze
roerige tijden via een kaartje iets
van je te vernemen.
Een set van tien kaarten kost €
15,00, inclusief verzendkosten
binnen Nederland. Daarbuiten
vragen we een bijdrage in de verzendkosten.
De kaarten zijn te bestellen via: anneke@project7-blad.nl
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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!
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief?
(Anneke Bleeker)

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen?

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl

Geef in je mail even aan welk boek je wilt bestellen.
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