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Brandnetel… een Hollands Superfood 
 

 
 
Brandnetels mogen best de naam Superfood hebben. 
De paardenbloem en het zevenblad zijn twee andere Superfoods. Deze drie gewassen zijn 
ware toppers! 
Deze drie soorten benoem ik ook altijd graag samen onder de noemer Superfood. 
Als iedereen alleen deze drie soorten al zou toevoegen aan de maaltijden dan begon het erop 
te lijken.  
Meer gewassen geven ons één brok gezondheid, maar deze drie staan zeker in de top tien! 
Wat een krachtpatsers, sterk, noem deze gewassen gerust onverwoestbaar en, wat iedereen 
zou moeten weten, of liever ervaren, ze leveren ons een portie energie wanneer wij deze ge-
wassen in de maaltijd verwerken. 
We houden ons nu even bij de brandnetel. Dit gewas bevat veel vitaminen en mineralen, is 
reinigend, bloedzuiverend en overal aanwezig, waar je ook maar kijkt. 
De jonge toppen zijn in het vroege voorjaar zeer krachtig en heerlijk in allerlei gerechten. 
Jonge blaadjes kun je dubbelvouwen en gewoon opeten, uiteraard de piepkleine blaadjes die 
nog niet branden zoals de wat oudere bladeren. Wanneer we de bladeren verwerken in 
warme gerechten is het prikken over, even blancheren is een optie wanneer je brandnetels in 
een stamppot wilt verwerken, in smoothies verdwijnt het prikken door de kracht van het blen-
deren. 
De bloeiwijze kan in salades verwerkt worden, de zaden zijn te gebruiken net als maanzaadjes 
en naarmate de planten ouder worden gebruiken we de bovenste vier tot zes bladeren.  
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De brandnetel Een Hollands Superfood 

 
Wanneer je brandnetels in de eigen tuin toelaat dan is het raadzaam in de zomer de heggen-
schaar te pakken en de helft bij de grond af te snoeien. Daar groeien weer jonge toppen die 
met volle kracht groot willen worden en ons veel energie kunnen geven. 
Een paar weken later herhaal je dit met de andere helft. Zo kun je steeds blijven oogsten. 
Deze krachtpatser is heerlijk in veel gerechten. 
Vers, gedroogd… wat me bij onze droogoven brengt. 
 
Regelmatig krijg ik de vraag welk merk wij hebben, welk type goed is, etc. 
Daarom iets meer aandacht aan de droogoven in deze ‘les’ rond de brandnetel. 
Er zijn twee soorten brandnetels, de grote (Urtica dioica) en de kleine (Urtica urens). Beiden 
zijn eetbaar en we komen de grote variant het meeste tegen. 

Geniet van deze prikkelende aansporingen en ik smeek het bijna… nog net niet      : 

Ga de brandnetel plukken, profiteer nu van de zaden, doe jezelf en anderen een lol en maak 
positief misbruik van deze gezonde groente. 
Ja brandnetel is een groente, gratis te scoren, niet onderhevig aan economische stijgingen of 
dalingen, overal te vinden, niet gemanipuleerd door de grote industriëlen. 
Prikkelig maar toch liefdevol staat dit gewas voor je klaar. Vers om direct te verwerken en aan 
jou of je de brandnetel ook gaat drogen. 
 
Een bos brandnetels kun je ook op zijn kop hangen in een droge ruimte, niet in de zon. 
Denk erom dat stelen altijd meer tijd nodig hebben dan bladeren en daar waar je de bos bijeen 
bindt, zorg dat dit deel maximaal tussen je duim en wijsvinger past want hele dikke bindpun-
ten kunnen heel snel gaan schimmelen. 
Hang liever meerdere bossen op dan één hele dikke. 
 
Heel veel plezier in de komende week met wat dan ook wat je gaat maken met de brandnetel.  
Een kopje thee zetten is toch wel het minste en een paar zaden op een maaltijd is ook zo 
gepiept. 
 
Geniet! 
Anneke 
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Brandnetel 
 

Grote brandnetel - Urtica dioica 
Kleine brandnetel - Urtica urens 

 
De brandnetel is de koning onder onze planten! 
Als het moet kunnen we overleven op brandne-
tels en water. Nu is dit geen aantrekkelijk voor-
uitzicht maar het geeft wel aan hoe gezond en 
waardevol de brandnetel is. 
De grote en de kleine brandnetel komen in Ne-
derland en België op grote schaal voor. Het is 
een inheemse plant in Europa, Azië, het noor-
den van Afrika en westelijk Noord-Amerika. 
Er zijn tussen de 30 en 45 soorten brandnetel. 
Vier daarvan komen in Midden-Europa voor.  
Door de handel zie je ook een verschuiving in 
planten waar zij groeien en zo is de zuidelijke 
brandnetel vanuit Zuid-Europa nu ook in onze 
streken te vinden. 
Zuidelijke brandnetel - Urtica membranacea. 
De zuidelijke brandnetel is net als de kleine 
brandnetel eenhuizig (deze planten dragen 
mannelijke en vrouwelijke bloemen) als eenja-
rig met een penwortel. 
De grote brandnetel is tweehuizig (er bestaan 
zowel mannelijke als vrouwelijke planten van 
deze soort) en heeft een wortelstok. 
De bloemtrossen van de grote brandnetel han-

gen in okselstandige aren, bij de kleine brandnetel staan zij rechtop. 
Beide soorten, groot en klein, hebben brandharen aan de stengel en aan de bovenzijde en 
rand van het blad. 
 
Wanneer wij ons prikken aan de brandnetel kunnen we met een blad van dovenetel, honds-
draf of de weegbree de plek inwrijven om het prikken te verzachten. 
Minder bekend is dat dit ook kan met een afgesneden blad van aloë vera. 
Leuk om te vermelden is dat hemelsleutel (Sedum) net zo gebruikt kan worden. Want we kun-
nen de bladeren namelijk gebruiken bij brandwonden door het blad te breken.  
Als we weten dat deze planten dezelfde werking hebben als aloë vera dan zijn ze ook inzetbaar 
om het prikken van brandnetels op de huid te verzachten. 
De brandnetel is reinigend, bloedzuiverend. 
In vroegere tijden kookte men de brandnetel al net als spinazie. Het blad kan als groente in 
vele gerechten verwerkt worden. 
 
Wanneer de jonge scheuten in het vroege voorjaar, veelal nog in de winter, boven de grond 
komen dan zijn zij het krachtigst. 
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Juist dan heeft de mens ook reini-
gende planten nodig en daar is dan 
de brandnetel die zijn kwaliteiten 
aanbiedt. 
Thee zetten is een gemakkelijke 
manier om van deze krachtpatser 
te genieten. Voor iedereen te doen 
en overal uitvoerbaar. 
Wanneer de planten groeien, ze 
kunnen wel één tot twee meter 
hoog worden, dan zijn de toppen 
met nieuwe bladeren nog steeds te 
gebruiken. 
Er gaan vaak verhalen dat je de 
brandnetel alleen in het voorjaar 
kunt verwerken, maar dit kan het 
hele jaar door. 
Wel zijn we kieskeurig, oude en le-
lijke bladeren vermijden we en al-
leen de mooi frisse nieuwe toppen 
zijn aanlokkelijk om te oogsten. 
Wie de brandnetel in eigen tuin 
heeft staan kan regelmatig een deel 
wegsnoeien zodat er een stimulans 
is om nieuwe scheuten te laten ont-
staan. 
 
De zaden zijn in de loop van de zo-
mer een aanrader om te gebruiken 
en bevatten een hoog eiwitgehalte. 
Wanneer de brandnetels beginnen 
te bloeien zijn de bloemen al te ge-
bruiken, denk aan versieringen 
over salades. De mooie groene 
kleur combineert met alle soorten sla en eetbare bloemen. 
 
De brandnetel kan vers en gedroogd verwerkt worden, zo ook de bloemen en zaden. 
Anticipeer op de wintermaanden en zorg dat je een gedroogde voorraad in huis hebt. 
Bewaar deze in glazen potten, in donker glas als je de potten zichtbaar neerzet en doorzichtig 
glas kan in de kasten staan. 
Zonde om gedroogde brandnetels in de zon te zetten, overigens geldt dat voor alles in de 
keuken. 
De energiewaarde zal dan ook achteruitgaan.  
 
De grote en kleine brandnetel zijn heel belangrijk als waardplant voor rupsen en vlinders. 
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Gave toppen, jonge scheuten 
 
Gave toppen en jonge scheuten zijn een feestje om naar te kijken. 
Eerlijk gezegd zou ik dit vroeger ook niet hebben bedacht maar naarmate je veel meer met 
'wilde' groenten gaat kokkerellen gaat ook die blik veranderen. 
En als je een doorgewinterde 'wilde' groenten genietster bent dan vergelijk je deze schoonhe-

den bijna met orchideeën.         
 

  
  

 

 
 

 



 
8 

Kleine brandnetel 
 
In Nederland en België komen zowel de grote brandnetel (Urtica dioica) en de kleine brand-
netel (Urtica urens) voor.  
Ze lijken heel veel op elkaar, maar het blad van de kleine brandnetel is inderdaad aanmerke-
lijk kleiner. 
 
Hieronder enkele foto’s van de kleine brandnetel: 
 

  
  

  
  

Bovenstaande foto’s zijn van volwassen planten! 
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Omelet met brandnetelzaden 
Brandneteltoppen, de 
blaadjes en zaden, Nieuw-
Zeelandse spinazie, tomaat 
en ei. 
Omdat de zaden van 
brandnetels enorm goed 
voor ons zijn, wij deze in 
eigen tuin kunnen scoren 
was een omelet als ontbijt 
snel bedacht. 
De toppen van de brand-
netels waar de zaden aan 
zaten zagen er mooi uit 
dus het blad ging ook in de 
pan. Van de Nieuw-Zee-
landse spinazie lachten de 
toppen ons al enige dagen 
toe. De heerlijke knappe-
rige bladeren met steeltjes 
pasten heel goed bij het ei 
en de tomaten.  
 

  
Brandnetel Nieuw-Zeelandse spinazie 

  
De ingrediënten Plakjes tomaat in de koekenpan 

 
 

Ingrediënten: • drie flinke brandnetelstengels, met twaalf tot achttien blaad-
jes en flink veel brandnetelzaad 

• een flinke hand Nieuw-Zeelandse spinazie 

• twee tomaten 

• zes eieren 
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• roomboter om in te bakken 

• peper en zout naar smaak 

 
Werkwijze: 
Pluk de brandnetelblaadjes los van de stengel. 
Rits de brandnetelzaden los van de stengel. 
Snijd de toppen van de Nieuw-Zeelandse spinazie in smalle reepjes. 
Was de tomaten en snijd ze in dunne plakjes. 
 
Doe wat roomboter in een koekenpan en laat deze langzaam smelten. 
Leg de plakjes tomaat in de pan. 
Strooi de reepjes Nieuw-Zeelandse spinazie over de tomaten. 
Verdeel de blaadjes van de brandnetel over de pan. 
 
Tik de eieren in een kleine mengkom en kluts ze met een garde. 
Voeg eventueel wat peper en zout naar smaak toe. 
Giet het ei in de pan. Verdeel het gelijkmatig.  
Strooi dan de brandnetelzaden over het eimengsel en laat het ei op laag vuur verder garen.  
Leg een spatdeksel op de pan. Dit helpt bij het garen doordat de warmte in de pan blijft. 
 

  
Laat tomaat, Nieuw-Zeelandse spinazie, 
brandnetelblad en ei even garen 

Strooi de brandnetelzaden over het ei en laat 
alles garen tot het ei gestold is. 

  
Spatdeksel op de pan Het resultaat 
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Brandnetel-courgettesoep… 
 
Benodigdheden voor ongeveer vier personen: 
4 uien, 2 courgettes en een bosje brandnetels, 
plus/minus 8 mooie toppen met ongeveer 6 bla-
deren elk, Keltisch zeezout, kurkuma, zwarte peper, 
roomboter en crème fraîche. 

 
Werkwijze: 
Uien fruiten in royaal roomboter (of wat jij wilt), 
daar Keltisch zeezout bij doen, samen met een thee-
lepel kurkuma en zwarte peper. Alles goed roeren 
met een houten pollepel. De gewassen brandnetel-
toppen toevoegen en deze met de pollepel even 
door de uien roeren. Tevens alvast een laagje water 
toevoegen en vervolgens de in stukken gesneden 
courgette in de pan doen en deze net onder water 
zetten. 
Dit is qua hoeveelheid de goede verhouding voor de 
soep. Wanneer de courgettes beetgaar zijn, de soep 
met een staafmixer pureren. 
Na het pureren van de soep voeg je de inhoud van 
een potje crème fraîche toe.   
Daarna nog even de staafmixer door de soep. Zo 

wordt alles goed dooreengemengd. 
Eet smakelijk! 
 

Wij hadden soep over en dat hebben we in een 
schone glazen pot gedaan, deksel erop gedraaid en 
deze daarna even op zijn kop gezet. Het deksel is va-
cuümgetrokken en zo kan een pot eigen gemaakte 
soep wat langer in de koelkast bewaard worden. Ui-
teraard kan dat niet ongelimiteerd maar het blijft 
verser dan wanneer je het als een restje in een pan-
netje of schaaltje bewaart, wat veelal voor de hand 
liggend is.  
Bovendien neemt een glazen pot minder ruimte in. 
 

Enne…  
Wij hebben altijd soep over. Persoonlijk kan ik geen 
soep koken in een klein pannetje met afgepaste hoe-
veelheden. Dus kook ik soep in een grote pan en is 
elke soep weer anders. Soep over? 
Dat is bij ons geen punt.  
Sinds februari 2020 hebben wij het roer omgegooid 
ten aanzien van onze ontbijtjes. 
We eten negen van de tien keer een warm ontbijtje. 
Een kopje soep, een restantje nasi, soms een 
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broodje, liefst zelfgebakken met vegetarische hapjes als een loempiaatje, rolletje gevuld met 
groenten, schijfjes, burgertjes, maar net wat we uit de natuurwinkel kunnen scoren. Een an-
dere keer een gekookt eitje met een tomaatje en wat ‘wilde’ groenten uit de tuin erbij. Ge-
bakken eitje in vele variaties met ‘wilde’ groenten, wel of geen tomaatjes, kortom; we hebben 
al heel wat aan onszelf gepresenteerd. We houden het ook heel gemakkelijk vol omdat het 
ons bevalt. Dergelijke ontbijtjes zijn voor ons ook meteen een brunch, de verdere dag zijn we 
meestal wel klaar tot de avondmaaltijd. Wat niet wil zeggen dat we dan niets meer nemen 
maar geen uitgebreide maaltijd waarbij je echt weer even voor gaat zitten. 
En zo zijn restantjes soep helemaal niet erg. 
Heel soms, maar dan ook nog maar heel soms nemen we weleens Griekse yoghurt, maar die 
keren zijn op jaarbasis te tellen. Een schoteltje cottage cheese staat ook heel soms op het 
menu en als we dat dan eten zeggen we… moeten we toch eens vaker doen want ook dat is 
heerlijk. En dan natuurlijk wel aangevuld met wat lekkers uit de tuin zoals het voorbeeld in 
deze les. Wij vinden het heerlijk om met wat warms te starten dus die ontbijtjes hebben de 

overhand.  Soepjes… Hmmmmmmmmmm       
 

 
 

Ontbijtje 
 

Wij proberen zo gevarieerd mogelijk te ontbijten. Een smakelijk begin van de dag is een por-
tie cottage cheese, aangevuld met… in dit geval brandnetelzaden. 
Het oog wil ook wat, dus werd het ontbijt opgesierd met bloempjes en kleine blaadjes van 
het robertskruid en fijngesneden bieslook. 
(Trouwens: cottage cheese wordt ook wel hüttenkäse genoemd) 
 

  
Brandnetel Robertskruid  

  
Een aangekleed portie cottage cheese Close-up  
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Smoothie 
 

Een smoothie van fruit en groenten.  
Een vrij bekend gegeven waar velen niet 
vreemd van zullen opkijken.  
Deze smoothie bestaat uit appels, 
mango en brandnetel en uiteraard wa-
ter. 
 
Smoothies, jarenlang een hype geweest, 
nu wat minder maar nog steeds geliefd. 
Wanneer we groenten en fruit in een 
blender fijn vermalen kan er heel veel in 
zo'n kan. Alles verpulverd en neemt min-
der ruimte in. 
Bedenk dit wel als je van alles gaat ver-
mengen. 
Voeg daarom alles in verhouding toe ten 

aanzien van het aantal personen dat gaat meegenieten. 
Want je kunt per persoon best wel anderhalve appel op, maar geen tien om het even in het 
extreme neer te zetten. 
Je kunt dus een overdosis tot je nemen wanneer je maar ongelimiteerd van alles toevoegt. 
Gezonde 'wilde' groenten hebben een hoge energiewaarde en je zult sneller verzadigd zijn. 
Biologische fruit heeft een hogere energiewaarde dan niet biologisch fruit. 
Bij het nuttigen van gezonde voeding ben je sneller voldaan. 
Begrijp je? 
Dus ondanks dat je alles gemakkelijk met een blender kunt vermalen en het volume daarmee 
afneemt is het verstandig geen enorme hoeveelheden tot je te nemen. 
Het kan zich ook tegen je keren. Nogmaals, tien appels zul je niet opeten als zij nog intact zijn. 
Maar tien appels kun je gemakkelijk 
in een grote kan vermalen. 
Dat is de boodschap. 
Brandnetels zijn ook voor dit soort 
drankjes zeer geschikt, maar met 
mate. 
Een paar toppen op een kan is ge-
noeg. 
Want ook daarbij hetzelfde verhaal, 
je kunt veel meer toppen vermalen 
maar het moet nog smakelijk zijn ook 
en je kunt heftig reageren, reinigen, 
op een te veel aan brandnetels. 
Smoothies… leuk om te maken, lek-
ker om te drinken en gezond maar… 
met mate!  
 
Proost! En… geniet met slokjes…  
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Zomers feestje in een schaal 
 
Een mooie grote schaal met een inhoud die ligt te stralen. 
Een krop sla, grof gesneden, opgesierd met de bloemblaadjes van klaprozen, de zaden van 
brandnetel en rode bessen. 
De rode kleuren in combinatie et het groen van de zaden combineren zo mooi. 
Feestje in de schaal. 
 

   
Brandnetel Klaprozen Alle ingrediënten 

 

 
Een feestje in een schaal! 
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Stamppotje brandnetel 
 

 
 
Geblancheerde brandnetels, goed laten uitlekken, fijngesneden door gekookte aardappelen 
gestampt. 
 
Wanneer wij een stamppotje maken voegen we graag roomboter toe maar je kunt variëren 
naar eigen smaak, gewoonte of aangepast aan wat voor jou goed is. 
Een scheutje azijn en wat gemalen peper past hier ook goed doorheen.  
Tegenwoordig kopen wij af en toe gerookte vegetarische speckjes bij de natuurwinkel. 
Gebakken in roomboter en vermengd met een stamppot, of er overheen geschept geeft dat 
toch een sfeer van gebakken spekjes. 
 
Om niet op andere onderwerpen over te stappen gaan we daar hier niet te diep op in maar 
het begint steeds meer bekendheid te krijgen dat varkensvlees niet goed is voor ons mensen 
om te nuttigen en daarom vinden wij dit een leuke uitkomst. 
Want eerlijk gezegd passen gebakken spekjes heel goed bij een heerlijke stamppot. Hele-
maal mee eens, maar gevoelsmatig worden we er niet meer blij van dus zeggen we... Voor 
alles is een oplossing! 
 

Enne... brandnetels als groente... Heerlijk!       
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Pesto van brandnetels en melganzenvoet 
 

 
Pesto, heerlijk en op vele manieren te bereiden. 
Dit is een ‘wilde’ pesto want de hoofdingrediënten zijn brandnetels en melganzenvoet. 
Daarnaast is deze pesto ook nog eens heel gezond want de brandnetels en melganzenvoet 
hebben een hoge energiewaarde met veel vitaminen en mineralen. De melganzenvoet valt 
onder dezelfde familiegroep als spinazie en onder andere quinoa.  
Dit gewas groeit overal waar dit maar mogelijk is: we komen het veel tegen op braakliggende 
terreinen wat het schoonheidsimago wat omlaaghaalt, maar wanneer we de blaadjes, de 
bloeiwijze en zaden naderbij bekijken kun je niet anders dan de conclusie trekken dat het 
prachtige planten zijn. 
 
De walnoten en walnotenolie zijn heel gezond voor ons. We hebben goede vetten nodig 
voor onze hersenen en de walnoot is daar ook een mooi voorbeeld van, lijkt qua uiterlijk op 
onze hersenen. 
Keltisch zeezout met zijn 84 mineralen en spoorelementen kunnen we ook niet missen dus al 
met al een heerlijk gezonde snack voor tussendoor maar overweeg ook eens een dergelijke 
pesto door een pasta te mengen. 
De kurkuma en zwarte peper zijn eveneens aanraders om regelmatig te gebruiken dus al met 
al een pesto waar je alle kanten mee op kunt. 
En prijstechnisch zeer aantrekkelijk want kijk eens wat een goede pesto in een glazen potje 
kost. Rond de 5 euro of meer ben je al snel kwijt voor eigenlijk maar een beetje. 
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Brandnetel en melganzenvoet Alle ingrediënten 

 
Wanneer je zelf een flinke hoeveelheid maakt, dit over enkele potjes verdeelt (wat je wel on-
der de olie moet zetten) moet je dan eens kijken hoeveel gezonds je in een ommezien zelf 
kunt maken. En niet onbelangrijk: deze pesto bevat géén toegevoegde E nummers, kleur- en 
smaakstoffen of conserveringsmiddelen!  
Een rijk product, tot stand gekomen in de eigen keuken. Daar kun je trots op zijn. 
De pesto die wij maakten had als basis iets meer dan een halve zak walnoten van 500 gram. 
Het zakje zongedroogde tomaten was 100 gram. Dit ter indicatie want in de praktijk gaat al-
les op het gevoel, wat pluk je en hoeveel pluk je? 
De keukenmachine die wij gebruiken is een staafmixer met diverse hulpstukken waaronder 
een bakje met daarin twee vlijmscherpe messen. Dit biedt de mogelijkheid pesto te maken, 
maar hiervoor zijn ook veel andere machines geschikt. 
De machine van ons kan geen grote porties in één keer aan dus we werken in delen. De wal-
noten eerst fijn gemalen, niet tot meel, het mag grofkorrelig zijn. 
Deze deden we in een grote schaal waar daarna steeds onderdeel voor onderdeel door de 
walnoten werd gemengd. 
De zongedroogde tomaten met een scheut notenolie vermalen, deze moesten wel even lan-
ger dan de noten onder het mes. Het groen (gewassen en drooggedept) van de stengels af-
geritst, de jonge toppen mochten wel mee, het is aan te raden dikke harde stelen te vermij-
den, dit kan oneffenheden opleveren in de structuur. 
Bij het groen, in porties vermalen, ging ook steeds een scheut olie. Keltisch zeezout, de grove 
versie een keer mee vermalen en van de kurkuma en zwarte peper ging van allebei een 
flinke theelepel direct in de schaal. Toen alles fijn was extra olie toegevoegd en met de polle-
pel goed door elkaar gemengd.  
De walnotenolie raakte op, heel gewoon overgestapt op gewone olijfolie en zorg dat de 
pesto steeds onder een laagje olie staat na gebruik. 
Je kunt eindeloos variëren, denk ook eens aan rucola of… wat je voor handen hebt. Zelf im-
proviseren is zeer verrassend, persoonlijk zeg ik altijd voor wie de boeken kent: “Anastasia 
heeft ook geen weegschaal, ook zij doet alles op haar gevoel.” 
Wanneer je pure producten en gewassen gebruikt, schoon werkt èn er een portie liefde in 
stopt, kan het niet mis gaan. 
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De pesto Op een toastje 

 

 
 

Brandnetel op toastjes 
 
Brandnetelzaadjes en heel kleine brandnetelblaadjes kunnen een aangename smaakmaker 
zijn op een toastje met wat biologische kruidenkaas, wat kruidendip, of een plakje biologische 
kaas. De heel kleine blaadjes van de brandnetel ‘branden’ nog niet! 
 

   
Brandnetel Begoniabloempjes Bloempjes van komkommerkruid 

  
Toastje met brandnetelzaden en 
begoniabloempjes op een gezonde ‘dip’ 

Toastje met brandnetelzaden en bloempjes 
van komkommerkruid op blauwaderkaas 
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Nasi op ons stoofje 
 

Enkele jaren geleden kochten wij een ‘stoofje’, een Envirovit 
Rocket stove G-3300. 
 
Envirofit is een Amerikaanse organisatie die zich richt op het 
ontwikkelen van non-food producten met een lage 
milieubelasting. Hun doel? Wereldwijd een beter leefklimaat 
creëren. Met die gedachten heeft Envirofit onder andere kook- 
en verwarmingssystemen ontworpen met een minimale 
uitstoot van schadelijke gassen. 
 
Met de Envirofit Rocket stove G-3300 kun je gecontroleerd en 
veilig buiten koken op sprokkelhout. Deze stove is zo 
ontworpen dat je snel een hoge temperatuur bereikt. Je kan 
direct beginnen met koken, bakken en grillen. 
De stove is robuust maar toch laag in gewicht. Met een gewicht 
van ongeveer 5 kilo is dit een ideale stove voor op de camping, 
tijdens een picknick of gewoon voor buiten in de tuin. Deze 
stove maakt het mogelijk om vrijwel overal met weinig 

brandstof te koken. 
Wij kochten de stoof bij: https://tuinkoken.nl/ (geen aandelen, gewoon een goed bedrijf met 
goede service). 
 

En nu de nasi… 
 
Ingrediënten: 

• een kleine selderieknol 

• drie à vier winterwortels 

• een flinke theelepel kurkuma 

• een pakje zilvervliesrijst 

• Keltisch zeezout om aan het kookwater van de rijst toe te 
voegen 
 
Vers uit eigen tuin: 

• een ruime hand rucola 

• een ruime hand zevenblad 

• een ruime hand brandneteltoppen 
 
Zelf gekweekt in een kweekpot: 

• taugéscheuten (je kunt uiteraard ook een bakje bio-
logische taugé kopen. 
 
We kookten de rijst even in de keuken, gewoon op het gas.  
Je kunt na het wokken van de groente ook water in de wok 
gieten en daar de rijst in koken. 

 
Het stoofje wordt gestookt; mooi vuurtje 

https://tuinkoken.nl/


 
20 

   
Rucola     Zevenblad         Brandnetel 

  
Rucola, brandneteltoppen en zevenblad De rijst was al gekookt 

   
Knolselderie Winterwortel Taugé 

   
Ingrediënten bij elkaar Fijngesneden groenten ‘Voedsel’ voor het stoofje 
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Snijd de knolselderie in dunne plakken en snijd daar mooie dunne reepjes van (zie foto). 
Doe dit ook met de winterwortels.  
Snijd de verse ‘wilde’ groenten ook mooi fijn. 
Doe een flinke lepel kokosolie in de wok en laat dit even op temperatuur komen. Doe dan de 
selderie- en wortelreepjes in de wok en roerbak het mengsel. 
Blijf steeds goed roeren, anders bakken de groenten vast aan de bodem van de wok. 
Je kunt eventueel wat kokosolie toevoegen; mocht het te hard gaan, dan haal je de wok even 
van het vuur, of je voegt wat warm water toe. Dit verdampt toch weer, dus je krijgt geen 
‘slappe hap’. Even uitproberen. 
Als de groenten beetgaar zijn, voeg je de rijst toe en je verspreid de kurkuma over de gehele 
inhoud van de pan. Dan weer flink roerbakken. 
Vervolgens voeg je de verse ‘wilde’ groenten toe en je mengt alles goed dooreen. De laatste 
stap is: je doet nu ook de taugé in de pan. De wilde groenten en de taugé mogen niet te lang 
verwarmd worden, te lang betekent: verlies van voedingswaarde. Het moet wel warm zijn, 
maar niet te lang doorkoken. 
Serveer met een lekkere zelfgemaakte satésaus. Het recept staat hieronder. 

 

 

 
 

Wortel-/selderiemix Rijst erbij gedaan Alles in de wok 

   
Kurkuma kleurt geel Taugé kort meewokken Klaar is de maaltijd 
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Recept voor de satésaus: 
 
Ingrediënten (alles uiteraard biologisch en bij benadering): 

• 4 à 5 flinke eetlepels pindakaas (met een kop erop) 

• 4 eetlepels ketjap manis 

• 1 ½ kop tomatenketchup 

• 1 theelepel sambal oelek of badjak (sambal badjak is een milde sambal, oelek is pittig) 

• 1 eetlepel honing 

• 1 scheut sake/sherry/rode wijn (naar keuze) 

• eventueel wat water om aan te lengen 
 
Werkwijze: 
Doe alle ingrediënten in een pannetje en zet dit op de kleinste pit van het fornuis. Verwarm 
de inhoud langzaam, al roerend.  
Zorg ervoor dat de saus niet aanbakt aan de bodem van de pan. Je moet steeds goed blijven 
roeren. 
 
Laat de pindakaas goed oplossen in het vocht, zodat er geen klontjes achterblijven.  
Als de saus te dik is, voeg je wat water toe tot de door jou gewenste dikte is bereikt.  
Wil je de saus iets romiger, voeg je een deel water en een deel koffiemelk toe. 
 
Waarschuwing:  
Als je besluit om melk toe te voegen om de saus wat romig te maken, doe dit dan heel 
voorzichtig.  
Melk kan ervoor zorgen dat de saus gaat schiften. Het is dan een hele toer om de saus weer 
mooi glad te krijgen. 
Qua smaak is dit niet erg, die is er niet minder om, qua uiterlijk toont het minder dan een 
mooie gladde saus. 
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De brandnetel, een superfood (2) en de droogoven 
 

   
Verse brandnetelzaden In de plukmand Een flinke hoeveelheid 

   
Aan de lucht drogen op een blad Gedroogd in een weckpot Nog meer gedroogd, nu in de 

droogoven 

 
Als echt iedereen zou weten hoe gezond de brandnetel is dan stonden er geen dure potten 
met pillen die zogenaamd gezond zijn (uitzonderingen daargelaten) in de schappen van de 
winkels. 
Werkelijk te dol welke pulp men als 'gezond' durft te verkopen. 
Maar ja, zo lang de meesten niet durven te plukken maar wel geld betalen aan potten met 
verkeerde hulpstoffen om iets 'tot een pil' te vormen dan is dat jammer maar helaas. 
We blijven maar delen dat brandnetels helemaal top zijn en volledig gebruikt kunnen wor-
den, maar de zaden zijn nu helemaal het summum op dit moment. 
Nu kan het nog, oogsten. Wel op droge dagen en niet als de dauw er nog op zit, waar we nu 
weer op moeten gaan letten. 
Alleen groene zaden plukken, niet die al bruin zijn. 
Daarna laten drogen, goed uitspreiden. Een paar jaar geleden liet ik de zaden uitgespreid op 
bakpapier op een houten blad drogen.  
Even buiten laten staan om eventuele laatste spinnetjes de vrijheid te geven, want wassen 
doe je de zaden niet; alles wat we drogen plukken we droog, dus houden we het droog. 
De zaden moeten door en door droog zijn voor je ze opbergt wat niet meteen met een dag 
klaar is en ook niet met twee of drie dagen want er zit ook olie in de zaden. 
Wie over een speciale droogoven beschikt kan zich daarmee uitleven. Dat is wat wij nu doen. 
Dergelijke heerlijkheden in de droogoven drogen. 
Overtuig jezelf ervan dat ze goed droog zijn en daarna bewaren in glas. 
Niet te lang bewaren, gewoon gebruiken. Met niet te lang bedoel ik, het is zonde een pot 
met gezondheid in de kast te laten staan. 
Een wintervoorraadje aanleggen is leuk, op is op! 
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In het voorjaar komen de toppen van de brandnetels na eventuele vorst weer boven de 
grond en die zijn dan super krachtig. 
De zaden kunnen ook in soepen, in roerbakgerechten, in een gebakken ei, in smoothies, wat 
je maar maken wilt, net als verse en gedroogde bladeren van de brandnetel. 
Als het niet vriest kun je ook nog steeds verse brandnetels scoren maar naarmate het sei-
zoen nu vordert, van najaar naar winter, zal dat minder royaal worden. 
De gedroogde zaden zijn eigenlijk een must om in huis te hebben, althans dat is onze me-
ning. Natuurlijk naast de gedroogde bladeren. 
De brandnetel mag bij niemand ontbreken die zich uitleeft met dat wat gezond is en letter-
lijk voor onze voeten groeit. 
Je kunt de zaden uit de ‘sliertjes’ schudden maar eerlijk gezegd is mij dat te lastig. Wanneer 
de zaden, dus in de sliertjes in een gerecht gaan wordt het wel opgenomen in het geheel. 
Het is nu de tijd om je slag te slaan als je gebruik wilt maken van de zaden van de brandnetel 
en let erop dat je ze bij mooi droog weer plukt. Dan krijg je de beste resultaten. 
 

De droogoven 
Regelmatig krijg ik de vraag welke droogoven wij hebben. 
Er zijn vele droogovens en mijn advies is volg je gevoel. Wij kozen voor een roestvrijstalen 
variant en kwamen uit bij het merk Byzoo. 
Een groot model met tien trays. Vijf trays met kleine mazen en vijf met grotere mazen. 
Het heeft geen zin om exact door te geven welke wij hebben omdat er inmiddels alweer an-
dere types zijn. 
Dat is nu eenmaal zo, zo houden ze met alles de handel levendig. Wat je vandaag aanschaft 
is morgen alweer ‘oud’ om het maar even plastisch uit te drukken. Er is altijd weer een over-
treffende trap, dus laat je daar niet gek door maken. 
Van datzelfde merk is er ook een mooi kleiner model.  
Stel jezelf de vraag. Ben je van plan veel te gaan drogen? 
Wanneer je zin hebt volop gebruik te maken van deze mogelijkheid dan is een grote oven 
een goede investering. 
Wij drogen veel tegelijk, dat gaat lekker snel. De droogoven staat in de schuur op een tafel-
tje. We houden in de schuur met een radiatortje de kou en het vocht eruit dus de oven kan 
daar ongestoord staan. Omdat hij niet in de weg staat halen wij hem niet uit elkaar wat wel 
mogelijk is met het model wat wij hebben. 
We drogen echt niet elke week iets. Ook dat gaat met vlagen. 
Er is heel veel wat je kunt drogen. In de winter van 2020/2021 hebben we boerenkool ge-
droogd, maar ook spruitjes, superleuk en handig. 
Wat ik laatst ergens proefde was gedroogde ananas. Heerlijk. Gaan we zeker doen. 
We droogden over de afgelopen paar jaar diverse soorten fruit, groente, ‘wilde’ groenten, 
van alles en nog wat en nog is er van alles te ontdekken en uit te proberen. 
Kijk… je moet naar je eigen wensen en kunnen kijken en daarvanuit overwegen wat je wilt. 
Begin je met een kleine droogoven, er zijn ook plastic modellen, maar deze moeten dan wel 
BPA-vrij zijn, wat tegenwoordig een must is, dus begin met een model in een prijsklasse die 
jou aanspreekt. Bedenk waar je de oven een plek geeft of kunt opbergen. 
 
Wat ik heel graag meegeef is dat wij in de keuken begonnen met drogen maar dat was al 
snel niet leuk meer. 
Uien of champignons drogen is niet grappig in de woonvertrekken waar je verblijft. 
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We hebben ook een aantal weken de droogoven in de buitenkeuken gezet. In een hoek waar 
hij vrij van inspetend regenwater stond maar een dergelijke oven wil je in de koude maan-
den niet buiten laten staan ook al stond hij onder een overkapping. 
En zo kwamen we uit in de schuur. 
Al doende kom je weer tot andere oplossingen en dus pasten wij de schuur aan met een ta-
fel waar de oven prachtig op staat. 
Wanneer we nu de schuur inlopen op een moment dat de oven aanstaat dan is het niet erg 
om even overweldigd te worden van de geur van wat erin ligt. 
Dat is dan voor even. Vorige winter hebben we best veel verschillende paddenstoelen en 
champignons gedroogd. Ideaal op deze manier. 
 
Wellicht hebben jullie iets aan onze bevindingen. 
Wat belangrijk is, is dat je de droogoven gemakkelijk kunt pakken of kunt laten staan zonder 
dat het je stoort. 
Durf te plukken, ga op jacht naar brandnetelzaden en leef je uit. 
O ja, doe nooit paardenbloemen in een droogoven. Wij deden dat echt niet, dus geen eigen 
ervaring maar ik weet wel dat de bloemen even doorbloeien en wat denk je dat er gaat ge-
beuren in een droogoven? 
Wellicht schiet je nu in de lach en wie beeldend denkt ziet de pluizen in het rondvliegen.  

Daar moet je toch niet aan denken?       
Nogmaals, even benoemd, geen ervaring zelf maar we zullen het ook niet uitproberen. 
Bedenk ook dat gedroogde ‘wilde’ groenten je niets hebben gekost dan alleen een beetje 
moeite, je kunt anticiperen op aanbiedingen, dus je haalt de aanschaf van een oven er wel 
uit wanneer je er op deze wijze gebruik van maakt. 
Kijk eens wat in de natuurwinkel een zakje gedroogde paddenstoeltjes kost. 
Kijk eens wat een bakje biologische paddenstoelen of champignons kost. Helemaal leuk als 
zij in de aanbieding zijn. Kijk daarna naar je voorraad het liefst in glazen potjes ten aanzien 
van de prijs van een gekocht zakje. 
Dan ben je blij! 
 
Ook heel leuk is het om in het najaar appeltjes langs de weg te kopen, of te plukken waar dat 
is toegestaan. 
Wel biologische appeltjes natuurlijk, maar dat is voor alles van toepassing. 
Kijk eens hoeveel potten je kunt vullen voor wat je kunt kopen voor een ‘appel en een ei’ om 
eens in appeltaal te blijven spreken. 
Je kunt ook ovens kopen met als aanbieding een boek erbij. Heel leuk voor de eerste stap-
pen en om op ideeën te komen. 
Wanneer je een beetje eigen bent geworden met je oven ga je gemakkelijk je eigen gang en 
op de oven van ons staat ook aangegeven wat onder welke temperatuur valt. Althans het 
staat in groepen omschreven en je gaat er zelf handigheid in krijgen. 
Neem van ons aan, het duurt negen van de tien keer wat langer maar het is belangrijk dat je 
producten in- en indroog zijn. 
 
Droog ze! 
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Thee 
 
Thee kunnen we van vele planten, bloemen, kruiden, bladeren, specerijen, fruit etc. maken. 
En... NATUURLIJK ook van brandnetels. 
Brandnetelthee, vers of gedroogd, wel of niet gecombineerd met iets anders. 
Brandnetelthee zetten we net als andere thee, het gekookte water even laten betijen, even 
iets laten afkoelen voor je de brandnetels gaat overgieten. 
De thee even laten trekken en daarna kun je deze opschenken net als alle anderen soorten 
thee. 
Vooral in het vroege voorjaar is brandnetelthee superkrachtig. Logisch, als de brandnetels net 
de topjes weer boven de grond steken dan is dat één en al power. 
Maar gaandeweg het jaar zijn nieuwe toppen en nieuwe scheuten nog steeds heilzaam. 
Daarom is het heel goed als jezelf brandnetels in je tuin hebt deze eens helemaal af te knippen 
zodat de planten opnieuw gaan groeien. 
Doe dat dan deel voor deel, eerst bijvoorbeeld de ene helft zodat je nog steeds wat kunt oog-
sten. Als het afgeknipte gedeelte dan weer gaat groeien kun je de andere helft bij de kop 
nemen en afknippen. 
De afgeknipte delen zijn goed om gier van te maken of om direct op de compostbak te depo-
neren. 
Denk er ook eens aan de zaden van brandnetels te gebruiken en je kunt allerlei andere varia-
ties bedenken om toch veelvuldig gebruik te maken van de goede eigenschappen van de 
brandnetel. 
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Thee drogen 
 
Hoe leuk is het om een aantal ingrediënten te plukken, in bosjes op te hangen in een daarvoor 
geschikte ruimte en zo je eigen theemengsels te maken? 
Dat is leuk! 
In dit mandje brandnetels, duizendblad en korenbloemen. Maar… dit is slechts een voorbeeld 
van wat er op die locatie te scoren viel.  
Wanneer je bosjes maakt om op te hangen let er dan op dat het bindpunt tussen duim en 
wijsvinger past. Zo dik of minder dik, maar wanneer je hele dikke bossen maakt loop je het 
risico op schimmel. 
In dit geval kunnen de brandnetels als bosje opgehangen worden, zo ook het duizendblad en 
de korenbloemen ook apart. 
Bind stevig een stukje touw om de stelen, stelen drogen ook in en wanneer je losjes een touw-
tje om de stelen doet dan vallen er tijdens het drogen geheid stelen naar beneden wanneer 
de bosjes ergens hangen in een droge ruimte. 
Hang ze ook niet in de zon, de kleuren ver bleken dan. 
Op zijn kop in bosjes of in een droogoven, maar thee kun je op deze wijze heel leuk zelf maken 
en als je daar aardigheid in hebt dan heb je een wintervoorraad voor je er erg in hebt. 
Vers kunnen deze zelfde ingrediënten ook gebruikt worden. Maar gedroogd geeft in de maan-
den wanneer je niets kunt plukken een fijn gevoel. Een beetje zomer in de winter. 
 

  
Brandnetel Korenbloem 

  
Duizendblad Alle ingrediënten 
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Pasta in de winter met gedroogde brandnetelzaden  
In dit recept worden de 
brandnetelzaden gebruikt 
als goede aanvulling op de 
maaltijd. 

 
 

  
Alle ingrediënten Een schaaltje gedroogde brandnetelzaden 

  
De saus wordt bereid En de pasta gekookt 

 
 

Ingrediënten: • 6 à 7 uien 

• 1 rode peper (inclusief zaadlijsten) 

• 3 flinke wortelen 

• 3 puntpaprika's 

• 4 teentjes knoflook 
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• 7 trostomaten 

• naar wens: een bakje rundergehakt, rechtstreeks van de bio-
boer 

• een zak penne pasta 

• een flinke scheut pastasaus of tomatenketchup 

• een klont roomboter om in te roerbakken 
 
Kruiden:  

• een schaaltje gedroogde brandnetelzaden 

• wat zwarte peper naar smaak uit de molen 

• wat kerrie 

• wat gedroogde Italiaanse kruiden 

• wat paprikapoeder naar smaak 

• Keltisch zeezout (voor in het kookwater van de pasta) 

 
Werkwijze: 
Maak de uien schoon, snijd ze doormidden en snijd elke helft in dunne schijfjes. 
Was de wortelen, de puntpaprika's, de tomaten en de peper. 
Snijd de wortelen in dunne plakjes, de puntpaprika's in kleine blokjes en de peper eerst door-
midden en daarna in heel dunne reepjes. 
Maak de knoflookteentjes schoon en snijd ze ragfijn. 
Snijd de tomaten in vieren en snijd vervolgens de kwarten in blokjes. 
 
Gebruik een grote koekenpan of hapjespan om te roerbakken. Laat de boter zachtjes smelten. 
Doe, als je dat wilt, het gehakt in de koekenpan en rul dit. 
Het gehakt hoeft nog niet door en door klaar te zijn wanneer je de groenten toevoegt. 
Als je kiest voor een vegetarische pasta, laat je kokosvet smelten en doe je direct de groenten 
in de pan. Verdeel de gedroogde en gemalen kruiden over het groenten mengsel en schep 
alles even om. Wacht even met het toevoegen van de tomatenblokjes tot de rest van de 
groenten beetgaar zijn. Als de groenten zover zijn, doe je de tomatenblokjes in de pan.  
Even laten garen. 
Als er veel kookvocht is vrijgekomen uit de groenten, kun je de inhoud van de pan afgieten in 
een metalen vergiet. Je kunt het kookvocht opvangen in een schaal en dit weer gebruiken in 
een soep. Zo bewaar je het gezonde vocht en de kracht en de smaak van een deel van de 
kruiden. Dan kan de tomatensaus of -ketchup erover worden gegoten en kunnen de brandne-
telzaden erbij. Goed dooreenroeren, zodat alles mooi egaal verdeeld wordt. 
 
Kook ondertussen de pasta (wij gebruikten hier penne, maar elke soort kan worden gebruikt) 
in water met Keltisch zeezout. 
Kook de pasta beetgaar (al dente). Giet de pasta af en laat deze in de vergiet even 'bekomen' 
(Even het water laten verdampen). 
Meng een klein spitje roomboter of wat kokosvet/olijfolie door de pasta zodat deze niet gaat 
kleven. 
Doe dan de pasta terug in de pan en meng het groenten mengsel er doorheen. 
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Broodje zalm op zijn zomers... 
 
Zelfgebakken broodjes met gebakken zalm en zomers aangekleed. 
We gebruikten de zaden van de brandnetel, bloemblaadjes van een dahlia en bloemen van 
de kleine teunisbloem. 
Enkele Japanse wijnbessen en mini tomaatjes uit eigen tuin. 
De Japanse wijnbessen zien als mooie kralen.  
Tenminste daar doen ze ons aan denken.  
Ze glimmen van nature dat het een lieve lust is. 
 

   
Brandnetel Dahlia Teunisbloem 

   
Japanse wijnbes Natuurlijke ‘decoraties’ Een lekker en gezellig bord 

  
Stukje ‘aangeklede’ zalm En dito sneetjes zelfgebakken brood  
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Gebakken ei, een zomers schilderij... 
Af en toe eten we eens 
‘makkelijk’, maar dat wil 
niet zeggen dat we geen 
aandacht besteden aan 
onze maaltijd!  
 
Vandaar deze reportage 
over ons gebakken eitje, 
een ei met: Snijbiet - 
brandnetel - zevenblad - 
klaproosblaadjes en 
goudsbloemblaadjes. 

 
 

  
Snijbiet Brandnetel 

  
Zevenblad Bloemblaadjes van de klaproos 

 
 

Ingrediënten: • snijbiet 

• brandnetel 

• zevenblad 

• bloemblaadjes van de klaproos 

• bloemblaadjes van de goudsbloem 
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• zes eieren 

• kruidenzout 

• enkele biologische boterhammen 

• biologische roomboter 

 

  
Goudsbloem Alle ‘wilde’ ingrediënten 

 

Werkwijze: 
Was alle groenten en maak ze droog. Dit kan met behulp van een slacentrifuge of tussen een 
oude, goed absorberende theedoek. 
Snijd dan de groenten in smalle reepjes.  
Als de reepjes te lang zijn, snijd je ze nog een of twee keer door.  
 
Doe de groenten in een schaal of mengkom. 
Tik de eieren in de schaal. 
Kluts alles goed dooreen en voeg het kruidenzout toe. 
Roer dit door het eimengsel. 
 
Giet alles in een ruime koekenpan en laat heel langzaam garen. 
Leg de los geplukte bloemblaadjes van de klaproos op het ei. 
Strooi daar de los geplukte bloemblaadjes van de goudsbloem overheen. 
Laat alles verder doorwarmen totdat het ei gaar is. 
 

  
De groenten in een mengkom Doe de eieren erbij 
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Kruidenzout in het mengsel In de pan, bloemblaadjes erover verspreiden 

  
Langzaam laten garen Stilleven met bloeiende klaprozen 
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Brandnetel-eitje 
Een gebakken ei met verse 
brandnetels en een laagje 
kaas. 
 
Feestje op je bord.  
Wanneer je kunt beschik-
ken over prachtige brand-
neteltoppen of nieuwe 
scheuten dan kun je al 
heel snel een gemakkelijk 
smaakvol gerecht maken. 
 
Viooltjes kun je met een 
beetje geluk altijd wel vin-
den als je deze jaarlijks in 
flinke aantallen in je tuin 
hebt staan. Dan zie je ze in 
de zomer ook zo hier en 
daar wel staan stralen. 

 
 

  
Brandneteltoppen Grof gesneden brandneteltoppen op de eieren 

  
Langzaam laten garen Een laagje kaas over de eieren 

 
 

Ingrediënten: • een flinke hand brandneteltoppen 

• zes eieren 

• een aantal plakken belegen kaas 

• peper en zout naar smaak  
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Werkwijze: 
Controleer, als je de brandnetels uit eigen tuin oogst, het blad even op ‘ongewenst bezoek’. 
Snijd het blad in grove stukken (zie foto). 
Doe wat roomboter in de pan en laat het smelten. 
Tik de zes eitjes in de pan en laat ze even bakken. 
Strooi dan de stukken brandnetel over de eieren en laat ze meebakken. 
Tussen de handelingen door leggen wij een spatdeksel op de pan.  
Zo’n deksel voorkomt spetteren van het vet op je fornuis, en de warmte blijft in de pan. 
Leg, als de brandnetel gegaard is, de plakjes kaas over het ei en laat deze smelten. 
 
Snijd het ei in het gewenste aantal stukken, leg ze op de borden en decoreer ze dan met en-
kele bloemen van het viooltje. 
 

 
 

Belangrijk weetje... 
 

   
Brandnetel Kleefkruid  Robertskruid 

 
Brandnetels, kleefkruid en robertskruid zijn drie planten die helpen om de elektromagnetische 
straling te neutraliseren. 
Dus... wanneer jij je al eens hebt afgevraagd waarom één of meerdere van deze planten je 
tuin lijken over te nemen of in je omgeving overal opduiken... 
Dan kan dit het antwoord zijn. 
 
Alles wat we nodig hebben groeit om ons heen. 
Zie jij hier de link? Wat werkt de natuur toch mooi he? 
Begrijp jij ook niet waarom de zogenaamde 'wetenschap' overal zijn stempel op wil drukken? 
De natuur gaat onverstoorbaar door. 
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Zelf plantenvoeding maken... Oftewel gier maken… 
 
Het is helemaal niet nodig om gekochte plantenvoeding te gebruiken als je over de middelen 
beschikt om het zelf te maken. Puur natuur en je weet wat je geeft. 
Plantengier, zelf te maken van brandnetels, maar o.a. ook van smeerwortel en zevenblad. 
Omdat er van deze drie planten bij ons voldoende groeide om opgeruimd te worden maakten 
we een combi. 
Brandnetel, smeerwortel – zevenbladgier. Je knipt van alles een flinke bos af en dit verknip je 
in kleine delen. Deze stukjes doe je in één of meerdere emmers, goed aanduwen, lekker vol-
proppen dus en vervolgens giet je daar water op. De drie soorten een beetje verdelen. 
De emmer(s) drie weken wegzetten maar bedenk wel een plekje dat je er niet misselijk van 
wordt. 
Dit procedé gaat wel gepaard met een zeer onfrisse lucht. Maar ja... dan heb je na drie weken 
wel wat.  De inhoud van de emmer(s) mag dan gezeefd worden en de vloeistof in glazen fles-
sen of potten bewaren met goed afgesloten doppen of deksels. 
Verdun deze vloeistof met water 30:1 en vervolgens kun je wekelijks de planten bemesten om 
ze tot in de herfst gezond te houden (30:1 wil zeggen 1 deel plantenvloeistof op 30 delen 
water. Denk aan de inhoud van 1 pils flesje op een gieter van 10 liter). 
 
Vanaf augustus wanneer de natuur weer een beetje begint te veranderen tot in de herfst kun-
nen veel planten best een shot gebruiken. 
Je geeft hun goud ook al zou je dat niet bedenken als je na drie weken de inhoud van de 
emmer(s) gaat zeven. Maar je weet wat je geeft, een goede voeding zonder toegevoegde zooi. 
Puur natuur werkt het best, is het goedkoopst en je hebt er de meeste voldoening van. 
Deze gier kan ook gemaakt worden van de drie planten afzonderlijk.  
 
Voor ons mensen een minder fris resultaat maar je planten in de tuin zullen genieten en je 
dankbaar zijn. Nooit onverdund toedienen, dat is veel te heftig en krijg je een tegenoverge-
steld resultaat, namelijk sputterende planten.  
Deze planten direct op de compostbak leggen is ook fantastisch voor een goede compost. Dus 
wanneer je gemakkelijk kunt oogsten heb je vele gezonde mogelijkheden om je tuin een boost 
te geven. 
 

  
Eerste dag…  
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Twee dagen later… Zes dagen later… 

 
N.B.: De oranje emmer (bij zes dagen later) is gier op basis van alleen smeerwortel. Je kunt 
van verschillende planten een gier maken.  
De ene plant vereist een ander soort gier dan de andere. 
Een perzikboom bijvoorbeeld, gedijt goed op de gier van de heermoes. 
 

 
 



 
38 

Hardhandig kennis gemaakt met de brandnetel? 
 
Soms kun je, zonder dat je daar erg in hebt, met je handen of benen langs een brandnetel in 
aanraking komen. En dan blijkt, dat ze best kunnen ‘steken’. Op zich is dit niet erg, maar 
soms knap vervelend. Positief nieuws is dat de brandnetels goed zijn tegen reuma. In vroe-
gere tijden ‘sloeg’ men een reumapatiënt met brandnetels. In de buurt van brandnetels vind 
je altijd planten die kunnen helpen om het nare gevoel te neutraliseren. Enkele van deze 
planten zijn: 
 

   
Dovenetel Hondsdraf Smalle weegbree 

 
Brede weegbree 

  
Hemelsleutel – vroeg voorjaar De rauwe bloemen 

 

 

In bloei  
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten 
 

Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genie-
ten, 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 be-
staat uit recepten.  

Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram 
afgemeten recepten, het zijn eerder handrei-
kingen 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 uit-
gedaagd om zelf ervaring op te doen met deze 
zaken. 
 
De boeken kosten € 24,95, inclusief verzend-
kosten. Voor adressen buiten Nederland vra-
gen 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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