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Een ‘Azerbeidjaantje’…
Zaterdag 14 augustus een ‘Azerbeidjaantje’ gemaakt.
Klinkt wel lekker he?
Geïnspireerd door het koppel in Azerbeidzjaan heb ik een grote vijf-liter weckpot genomen,
groenten gekocht, kruiden, zaden en pepers uit de tuin gescoord en gedroogde kruiden uit
de kast gepakt.
Onder het motto ‘rommel maar raak’.
Er zijn natuurlijk vele variaties mogelijk maar de volgende ingrediënten zitten in de pot die je
hier ziet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tien paprika’s (vijf rood en vijf geel)
drie gele courgettes
een komkommer
een aantal groene pepers
kleine uitjes
dille
rozemarijn
citroenkruid
kerrieplant
tijm
zaden van Oost-Indische kers
jeneverbessen
kruidnagel
laurierblad
gedroogd kruidenmengsel

De weckpot werd heel goed afgewassen en met heet water nagespoeld.
Een laag kruiden onderin gedaan.
Daarna laag voor laag alles verwerkt, gewoon zoals mij dat leuk leek.
Kruiden en zaden ook verdeeld.
Bij citroenkruid en de rozemarijn werden de blaadjes van de hoofdstengel gehaald.
Alles ging erin! Niet linksom dan rechtsom, gewoon alles goed aangeduwd.
O nee, even opbiechten, een partje gele paprika opgegeten.
Twee flessen blauw zonnewater, op een flinke bodem na in de volle pot gegoten.
Daarna dat water er weer uit laten stromen en opgevangen in een grote schaal.
Een mok Keltisch zeezout aan het water toegevoegd.
Goed dooreengeroerd en daarna met een mokje het water met zout weer in de pot gegoten.
Waarom het water er eerst in moest en daarna weer opgevangen werd… Moeder
Azerbeidzjaan netjes nagedaan.
Frank mocht even helpen de pot dicht te maken want we plaatsten een heel klein schaaltje
boven op de paprika zodat alles goed onder het zoute water blijft staan.
En daar moest een foto van gemaakt worden dus een beetje hulp was welkom.
Nee, ik had geen hoofddoekje op maar verder voelde ik me toch aardig als…
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En het schaaltje op de bovenste laag was onze eigen aanvulling.
Met een paar flinke stukken paprika alles afgedekt.
Wat een mooi gevulde pot. Was er helemaal mee in mijn nopjes.
Maar grote kans dat deze gaat werken en dat er zout water tussen de rand vandaan gaat
lopen/spetteren.
Frank maakte ondertussen drie potten zuurkool en alle vier potten staan nu in een grote
plastic emmer. (Gekocht bij Welkoop).
Omdat we o.a. chilivlokken aan de zuurkool toevoegden kan er uit de zuurkoolpotten
gekleurd water ontsnappen.
Om nu te voorkomen dat de emmer doordrenkt raakt met die kleurstof heb ik even een
vuilniszak in de emmer gedaan en daar de potten in gezet. Het deksel ligt los op de emmer
om er wel lucht in te laten komen.
Het geheel staat nu in de schuur. Laat maar lekker een paar weken staan.
We zetten zelfgemaakte zuurkool, citroenen op zout e.d. altijd ergens in want ik heb zo’n
hekel aan vieze spetters tegen andere dingen aan als je dat kunt voorkomen.
Dergelijke potten nodigen uit om gezellig op je aanrecht te zetten maar dat doen wij niet.
Het water dat tussen de deksel en de pot vandaan gaat spetteren door het fermenteren hoef
ik niet overal tegenaan en op te laten lopen. Zout water bijt ook uit.
Dus bij dezen.
Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden.
Hieronder de link naar het filmpje en daaronder naar een uitleg over blauw zonnewater.
Dat was een welbestede zaterdag.
Hartelijke groet,
Frank en Anneke
14 augustus 2021

Uit Azerbeidzjaan: Groentesalade maken voor de winter uit onze tuin:
https://www.youtube.com/watch?v=YPd_vj8Bs1M

HOE MAAK JE BLAUW ZONNEWATER:
https://centerofthesoul.nl/nieuws/hoe-maak-blauw-zonnewater/

Op de volgende bladzijden vind je een foto-impressie…
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Colofon:
Redactie:

Anneke Bleeker, Frank Bleeker

Teksten:

Anneke Bleeker, Frank Bleeker

Foto’s:

Anneke Bleeker
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