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Voorwoord 
 

Van de week zag ik een spandoek hangen 
waarop stond dat de scholen weer begon-
nen zijn. Pfffffffffffffffffffffffffffff 
 
Zijn we alweer eind augustus. Ik schrik er 
gewoon van. Wat gaat de tijd snel. Vakan-
ties alweer bijna allemaal voorbij, allemaal 
weer in een nieuw ritme van school, leren, 
studeren, werken en noem maar op. 
 
Ik hoef niet meer te werken dus kan mijn 
eigen gang gaan maar zie het natuurlijk wel 
allemaal om me heen. Kinderen die hier 
elke ochtend voorbijfietsen, een groep de 
ene kant uit naar de basisschool, en een 
groep de andere kant uit, de oudere jeugd 
die naar Sneek fietst omdat ze daar naar de 
middelbare school gaan. 
 
Anneke is 1 augustus begonnen met een 
cursus ‘Het Wilde Genieten’, elke week een 
mail in de mailbox met een plant uitge-
werkt. Zo zijn de Oost-Indische kers, de 
brandnetel en de springbalsemien aan bod 
geweest. Als je meer wilt weten vind je de 
informatie op onze site https://www.pro-
ject7-blad.nl/?page_id=3055 
Deze maand kan iedereen de wekelijkse 
cursus bekijken, leuk om te zien wat je alle-
maal met de verschillende planten kunt. 
Vanaf september worden alleen de covers 
van de wekelijkse plant op de site geplaatst 
en krijgen alleen de mensen die meedoen 
en dat zijn er al heel wat de bijlage gemaild.  
 
Als extraatje organiseren we ook weer 
wandelingen in eerste instantie voor de 
mensen die meedoen met de cursus.  
Bezigheden genoeg zo. 
 
Leuk om met inmaken van eten bezig te 
zijn, potten zuurkool maken, maar ook een, 
hopelijk, heerlijke groentesalade in zoet-
zuur. 

 
Ik kijk naar de vlogs van een echtpaar uit 
Azerbeidzjan. Ze oogsten van alles uit eigen 
tuin en maken grote hoeveelheden groente 
en fruit in voor de winter. Deden we hier in 
Nederland vroeger ook, was heel gewoon. 
Iedereen had vroeger een eigen moestuin 
en je moest wat met je oogt dus dat werd 
ingemaakt. We zijn vergeten hoe dit moet 
en zijn aan het gemak van de supermarkt 
gewend geraakt. Toch zijn er ook steeds 
meer mensen die zich bezighouden met 
wecken en fermenteren van groente. 
 
Ik leer veel van deze vlogs. Ik heb onlangs 
dus een groentesalade voor de winter ge-
maakt naar aanleiding van dit filmpje:  
https://www.youtube.com/watch?v=YPd
_vj8Bs1M   
Ik ben benieuwd hoe dit straks smaakt. Op 
de volgende pagina in deze nieuwsbrief 
vind je een heerlijk recept van dit echtpaar 
wat zij eten als dessert. Ik heb er snoepbal-
letjes voor bij een kopje kruidenthee van 
gemaakt. 
 
Zo doe ik alleen nog dingen die ik leuk vind 
om te doen. Ik hoop dat jullie weer met ple-
zier naar school gaan of de ouderen naar 
het werk.  
Geniet van het leven, zo blijf je het langst 
gezond. 
 
Veel leesplezier. 

   groet, Barbera  

https://www.project7-blad.nl/?page_id=3055
https://www.project7-blad.nl/?page_id=3055
https://www.youtube.com/watch?v=YPd_vj8Bs1M
https://www.youtube.com/watch?v=YPd_vj8Bs1M
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Ons geheime suiker- 

en bloemvrije des-

sertrecept 
 

 
Ik geniet al een poosje van de vlogs van een 
echtpaar uit Azerbeidzjan dat steeds vaker een 
vlog maakt met tal van recepten. Ze oogsten 
van alles uit eigen tuin en bij de buren vandaan 
en maken grote hoeveelheden groente en fruit 
in voor de winter.  
De vlogs zijn heerlijk om naar te kijken en su-
perleuk om ideeën op te doen.  
 
En omdat ik de afgelopen jaren steeds op zoek 
ben naar leuke en lekkere recepten zonder sui-
ker en zonder gluten dacht ik toen ik dit filmpje 
tegen kwam yes! 
https://www.youtube.com/watch?v=CQuKE-
VeCKK0 
 
Die gaan we een keer maken, alleen wel in aan-
gepaste vorm. 
Een geheim suiker en bloemvrij dessert wat 
volgens mij ook uitstekend smaakt bij de koffie 
en de thee of bij een glas limonade. 
Van de week gingen we wandelen in de kop van 
N-H met een redelijk grote groep en zorgden 
we zelf voor koffie en thee en toen heb ik gelijk 
dit recept uitgeprobeerd om erbij te presente-
ren. Volgens mij door iedereen goedgekeurd. 
Heel simpel om te maken en superlekker dus! 

Ingrediënten zijn gedroogde zuidvruchten zo-
als: 

• Dadels 

• Vijgen 

• Abrikozen (ongezwavelde) 

• Rozijnen 

• Gemengde noten 
Ik heb er gemengde noten in gebruikt in plaats 
van alleen walnoten zoals in het filmpje wor-
den gebruikt. 
 
De hoeveelheden zelf een beetje gokken. Ik 
had van elk ca 100 gram en ca 200 gram ge-
mengde noten. In het filmpje zie je dat er een 
groot formaat gehaktbal van worden gedraaid, 
ik heb bescheiden snoepballetjes gemaakt.  
 
Alle ingrediënten in de blender fijnmalen (of je 
moet nog zo’n molentje in huis hebben, zoals 
in het filmpje, dan gebruik je die natuurlijk), 
draai hier de snoepballetjes van. Je kunt zelf 
bepalen hoe groot je ze wilt.  
Ik heb er 26 balletjes van gemaakt van elk rond 
de 20-22 gram. 
 
Wat gemalen gemengde noten bewaren en op 
een bord doen en daar de balletjes doorheen 
halen zodat je ook aan de buitenkant een laagje 
noten hebt. 
 
Geniet van dit heerlijks, lekker met een kopje 
kruidenthee erbij. 
 
Barbera 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CQuKEVeCKK0
https://www.youtube.com/watch?v=CQuKEVeCKK0


 
4 

Cake met gedroogde 

vijgen en mirabellen 

 
125 gram boekweitmeel 
125 gram roomboter 
2 eieren 
1 theelepel kaneel 
1 theelepel natriumbicarbonaat 
scheut citroensap 
1 eetlepel kokosbloesemsuiker 
gedroogde vijgen (plusminus 10) 
mirabellen (ingemaakte mirabellen [kleine 
pruimen] gebruikt, deze als laatste over de 
cake verdeeld, redelijk dicht naast elkaar 
gelegd) 
kokosstrooisel 
cacaopoeder  
 
Verwarm de oven voor op 170 graden. 
 
Laat de boter op kamertemperatuur ko-
men en meng deze met alle ingrediënten 
behalve de mirabellen, het kokosstrooisel 
en de cacaopoeder. 
Natriumbicarbonaat en citroensap werken 
in op elkaar; samen zijn zij een rijsmiddel. 
De gedroogde vijgen in dunne plakjes snij-
den en door het beslag mengen. 
Als alles goed gemengd is, het mengsel in 
een ingevette ovenschaal scheppen en ge-
lijkmatig verdelen. 
De ontpitte mirabellen over de bovenkant 
verdelen en daar overheen kokosstrooisel 
en cacaopoeder strooien. 

 
De ovenschaal in de oven plaatsen en af-
hankelijk van hoe een oven reageert, de 
cake rond een uur laten garen. 
Vanaf drie kwartier in de gaten houden, 
wellicht bovenwarmte erbij aandoen. 
Iedere oven reageert weer anders, wie va-
ker bakt weet dit en kent zijn of haar oven. 
 
Het moge voor zich spreken dat alle ingre-
diënten van biologische oorsprong zijn. 
 
Eet smakelijk! 
Anneke 
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Huislook – Sempervi-

vum tectorum 
 

 
Het is alweer een paar weken geleden dat 
er in mijn plantenbak prachtige roze bloe-
men verschenen in het Huislook wat daar 
groeit. Toen ik die bloemen zag, ze doen mij 
aan ogen denken het is net of ze je aankij-
ken☺, dacht ik over jullie ga ik een keer wat 
schrijven. Bij deze dus. 
 
De Latijnse naam is Sempervivum tectorum 
betekent; semper -altijd – en vivum van 
vivo – leven-, dus ‘altijd levend’ En tecto-
rum een afleiding van het Latijnse tectum 
dat ‘dak’ betekent.  
Samen gevoegd wordt dat ‘onsterfelijke 
der daken’  
Een heel toepasselijke naam want de plant 
groeit vaak op daken en kan met heel wei-
nig water overleven. In de ‘volksmond’ 

wordt Huislook ook wel Daklook, Donder-
blad, Dakloof, Huiskruid of Donderbaard 
genoemd.  

 
Ik hou het gewoon maar even op de naam 
Huislook. Huislook is een klein overblijvend 
plantje dat tot 20 cm hoog kan worden, de 
mijne haalt dat lang niet maar het kan.  
 
Ze groeien in de bergen, in rotsspleten, op 
daken en oude muren.  
In Nederland vind je ze niet in het ‘wild’ 
maar ze worden hier wel gekweekt. De bla-
deren vormen rozetten, echt heel mooi 
vind ik.  
En dan opeens groeit een rozet door en 
komt er een dikke bloemstengel omhoog.  

 
De stengel is dakpansgewijs bedekt met 
blaadjes. Het zijn net schubben en dan bo-
venaan verschijnen de prachtige roze bloe-
men met donkerroze streepjes, ze geuren 
een klein beetje. De bloei maanden zijn Juli 
en Augustus. 
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Het blad van de rozetten is spits en langs de 
randen behaard. Het is dik omdat het plan-
tenslijm bevat wat ervoor zorgt dat de 
plant water goed kan vasthouden. Huislook 
houdt van veel zon, heeft weinig water no-
dig en hoe droger de omstandigheden hoe 
mooier de bloei. 
Huislook heeft ook geneeskrachtige eigen-
schappen, zo werkt het heel goed voor de 
huid.  
Wanneer je een wondje hebt kan je er met 
een gekneusd blad overheen wrijven of het 
sap uit de blaadjes knijpen en dat erop 
smeren. Dat sap helpt ook tegen wratten, 
bij brandwonden, eksterogen en huidschil-
feringen.  
Als je het sap vermengt met water kan je 
ermee gorgelen wanneer je last hebt van 
keel en mond aandoeningen. Om inwendig 
gebruik te maken van de geneeskracht 
wordt er thee gezet van 2 of 3 blaadjes, van 
deze thee neem je elk uur een eetlepel. Dit 
helpt bij bronchitis en maagzweren. Vroe-
ger werd het sap gewoon op de huid ge-
smeerd om een mooiere huid te krijgen en 
wil je een reinigend gezichtsstoombad, 
week dan de bladeren in water. 

Huislook is ook eetbaar alhoewel je er niet 
te veel van moet eten. Een paar blaadjes in 
de sla is voldoende om gebruik te maken 
van de gezondheidsvoordelen. Veel kan 
braakneigingen geven en daar zit denk ik 
niemand op te wachten. Van Huislook 
wordt alleen het verse blad gebruikt.  
Al met al heel wat mogelijkheden met dit 
kleine plantje, zou je toch niet bedenken 
als je het zo ziet☺ 
 
Marja Frederiks 
Foto’s Anneke Bleeker© 
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____________________ 

Kijk nu toch wat 

mooi 
 

 

____________________ 
 
 

Deze haas staat langs de kant van de weg in 
Gaasterland 
 
Anneke 
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____________________ 
 

Rozenazijn 
 

____________________ 

Gedroogde rozen, eerder gekocht in Istan-
boel, zijn voor vele doeleinden te gebrui-
ken.  
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Je kunt ook zelf rozen drogen maar pluk 
uitsluitend van onbespoten planten.  
Biologische natuurazijn en gedroogde ro-
zen, stukje vershoudfolie over de fles on-
der de dop strak gespannen zodat de azijn 
niet tegen de dop aan komt. Bij beugel-
flessen of flessen met kurken hoeft dat 
niet maar voor de zekerheid heb ik het wel 
even uitgevoerd bij deze fles. 
Gedroogde rozen kunnen in de azijn blij-
ven zitten, verse rozenblaadjes na een 
week of twee verwijderen door de azijn te 
zeven. 
Dat kan natuurlijk ook, verse ingrediënten 
zoals bloemen en/of kruiden gebruiken 
maar zeef de azijn dan na een week of 
twee, drie. 
Zie je hoe snel de azijn kleurt door deze 
prachtige rozen? 
Als extra idee even een strik en vlindertje 
om de hals gedaan, altijd leuk als je derge-
lijke flesjes cadeau geeft. 
Dit soort leuke klusjes is zo klaar, je oogst 
er leuke reacties mee en azijn kan bij zo-
veel gerechten gebruikt worden, super om 
een paar verschillende smaken te creëren.  
 

 
Rozen uit Istanboel in Friesland in de na-

tuurazijn!      
 
Anneke 
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Salade aangevuld 

met muskuskaasjes-

kruid en duizend-

blad... 

Een gemengde salade aangevuld met de bloe-
men van muskuskaasjeskruid en bloemen en 
blaadjes van het duizendblad. 
 
Het duizendblad verwerk je in kleine toefjes. 
Jonge blaadjes kunnen ook op de sla verwerkt 
worden en de wat oudere, stevigere bladeren 

zijn heerlijk wanneer je deze fijn verwerkt in 
warme maaltijden, als een kruidje.  

 
Anneke 
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Met sinaasappel weer 

vrolijk -Chocolights 
 
In mijn zomervakantie heb ik veel gelezen. 
Leuke dingen die mij blij maken en waar je 
een hoge energietrilling van krijgt. Dan voel 
je je ook gelijk beter in je vel. Weet je nog 
dat ik je al eens over Tijn Touber heb getipt.  

 
De schrijver van Time Bender. Vorig jaar 
was hij op bezoek bij Christina von Dreien 
in Zwitserland.  
Zij is ook een schrijfster en heeft net als Tijn 
helderwaarnemende gaven en zijn boek 
was bij haar terechtgekomen. Nu wordt het 
boek Time Bender via de uitgever van 
Christina in het Duits uitgegeven. Om de 
laatste hand aan de vertaling te leggen was 
Tijn kortgeleden weer naar Zwitserland af-
gereisd.  
Bij dat bezoek kreeg hij bijzondere choco-
laatjes in een gouden doos. Dat waren de 
Chocolights waarover wordt verteld in het 
boek Time Bender.  
Als de popmuzikant in het verhaal deze 
chocolaatjes eet, dan gebeurt er van alles 

in zijn lijf en komen er gevoelens en emo-
ties los. De fabriek staat vlakbij Haarlem en 
daar in grote kristallen machines worden 
de verschillende ingrediënten in specifieke 

doses gemengd (in het verhaal dan hé      ). 
Het boek is een aanrader om te lezen! 
 
Zelf Chocolights maken 
Hoe zou het zijn om jouw eigen Chocolights 
te maken? Chocolaatjes waar je blij van 
wordt of die je een goed gevoel geven. Kun-
nen we wel gebruiken in deze tijd, zou ik zo 
zeggen. Nou… dat kan via de essentiële 
oliën, want sommigen daarvan kun je door 
je eten mengen.  
 
Welke essentiële oliën zijn geschikt? 
 
Niet alle oliën zijn geschikt om in te nemen, 
maar deze kun je gerust mengen met cho-
colade qua smaak. Je kunt de oliën nog ver-
der verdelen in de volgende groepen van 
gevoelens als je verschillende soorten wilt 
maken. 
 
Acceptatie 
Cassia (iets sterker dan kaneel): bij onbe-
schaamd kunnen voelen en bij verlegen-
heid. 
Grapefruit: acceptatie van jouw lichaam. 
Bergamot (citrusvrucht): voor zelfaccepta-
tie en bij laag zelfbeeld. 
 
Veilig voelen 
Lavendel (lavender): expressiviteit (kan ook 
via biologische lavendelbloemen toevoe-
gen) en als je voelt dat je je wilt verstoppen. 
Groene mandarijn (green mandarin): voor 
emotioneel evenwicht en kalmeren bij 
sterke emoties zoals van woede, verdriet 
en shock. 
 
Blijheid- vreugde 
Tangerijn (tangerine): voor vrolijkheid en 
bij gevoel van overwerktheid,  
Sinaasappel (wild orange): voor gevoel van 
overvloed en bij gevoel van tekortkomen. 
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Pepermunt – (peppermint): voor levendig-
heid en bij zwaarmoedigheid. 
 
Liefde 
Roos (rose): voor (zelf)liefde (kan ook met 
biologische rozenblaadjes toevoegen) en 
bij gevoel je niet geliefd te voelen. 
 
Energie 
Citroen (lemon): voor focus houden. 
Limoen (lime): voor levenslust en bij apa-
thisch voelen. 
Yuzu (citrusvrucht): voor focus en concen-
tratie. 
 
Vertrouwen 
Jasmijn (jasmine): voor intimiteitsherstel 
en bij seksuele trauma’s. 
Kaneel (cinnamon): voor seksuele harmo-
nie en bij gevoel van jaloersheid. 
 
Helderheid  
Groene munt (spearmint): voor zelfver-
trouwen bij spreken en bij inhouden om 
dingen te zeggen. 
Citroengras (lemongrass): voor emotionele 
schoonmaak en slaperig/dromerig voelen 
(lethargisch). 
Petitgrain (citrusvrucht): doorbreken van 
patronen en bij overgeërfde beperkingen. 
 
Bewustzijn 
Kardamom (cardamom): voor zelfbeheer-
sing en bij boosheid. 
Venkel (fennel): bij verantwoordelijk voe-
len. 
 
Vrede 
Patchoeli (patchouli): voor balans en bij 
schaamte over jouw lichaam. 
Duizendblad (yarrow): voor harmonie van 
yin en yang energieën. 
Steranijs (star anise): is aardend en even-
wicht gevend voor de emoties. 
 
 
 

Chocolight recept met sinaasappelolie – 
om je blij te voelen 
80 gr. cacaoboterbrokjes 
80 gr. kokosolie (geen ontgeurde!) 
80 gr. rauwe cacaopoeder 
3 eetlepels ahornsiroop 
Snufje zeezout (bijv. Keltisch) 
5 flinke eetlepels gepofte amarant 
12-15 druppels Wild Orange (DoTerra) es-
sentiële olie 
Chocoladevormpjes of een bakblik of een 
plat bord 
Vetvrij papier 
Een pan met warm water 
Een kom om in de pan te zetten 
Losse schaaltjes en een weegschaal 
Opstijven in de koelkast. 
Gemakkelijk en snel om te maken. 

 
Zet de vormpjes klaar of leg vetvrij papier 
in het bakblik of op een plat groot bord. 
Hak de cacaoboter in kleine stukjes (zo 
klein mogelijk) en voeg dat bij de kokosolie 
in de kom.  
Breng een pan met water aan de kook, 
waar straks de kom in kan hangen.  
Deze methode heet au-bain-marie. Zo wor-
den de cacaoboter en de kokosolie langza-
mer warm dan op het vuur.  
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Intussen doe je 3 eetlepels ahornsiroop in 
een schaaltje. Daar doe je een snufje zee-
zout bij en 12 druppels Wild Orange olie. 
Roer dit even flink door elkaar. 
Ruikt het al lekker naar sinaasappel? Je zet 
ook een schaaltje klaar met de cacaopoe-
der.  
 
Als het water borrelt, zet je het vuur een 
beetje lager. De kom hang je in de pan en 
dan flink roeren. Als het voor een derde 
(1/3) gesmolten is, haal je de kom van de 
pan en zet hem op het aanrecht op een on-
derzetter of snijplank. Let op de kom kan 
heet zijn! Blijf roeren tot alles helemaal 
glad is.  
Voeg dan het schaaltje met de ahornsi-
roop, zout en sinaasappelolie toe. Weer 
goed roeren.  
Daarna de cacaopoeder er doorheen. Let 
op er mogen geen klontjes in komen. 
Daarna de gepofte amarant er doorheen. 
Roeren en proeven.  
Zit er volgens jou niet voldoende sinaasap-
pelsmaak aan, doe er dan nog 1-3 druppels 
olie bij.  
Giet het dan in de vormpjes, bakblik of 
schaal, voordat het al gaat stollen.  
Zet het dan minstens 30 minuten in de 
koelkast om stijf te laten worden.  
De chocolade bewaar je in een bakje in de 
koelkast. Dat kan gerust voor een paar we-

ken…als het dan al niet op is      .  
Heb je vormpjes, dan kun je ze in bonbon-
papiertjes leggen (net zoiets als muffinpa-
piertjes), zie maar op de foto.  
 
Hoeveel olie gebruik je in een recept? 
Bij citrusoliën (rasp of schil van een hele ci-
troen, sinaasappel, mandarijn, tangerijn 
etc.) kun je uitgaan van 3-10 druppels.  
Normaal is 1 theelepel (2gr.) 1 druppel es-
sentiële citrusolie. 
 
Bij muntachtige oliën (pepermunt, groene 
munt) vervangt 1 druppel essentiële olie 1 
theelepel (500mg = 0,5 gram) gedroogde 

muntblaadjes of 1 eetlepel (3 gr.) verse 
muntblaadjes. 
 
Kaneel en kassia/kassie zijn vrijwel het-
zelfde. De kassia/kassie is wat sterker van 
smaak. 1 druppel kaneelolie kun je vervan-
gen door 1-2 eetlepels (8-15gr.) kaneelpoe-
der en 1 druppel cassiaolie voor 1 theelepel 
(2gr.) cassiapoeder (dat is vaak wat ons 
keuken kaneelpoeder is). 
 
Bij bloemenkruiden (lavendel, patchoeli, 
jasmijn, roos etc.) voeg je maar een klein 
beetje olie toe. Je kunt dit doen via een tan-
denstoker in de olie te dippen en deze door 
de mix te roeren. Zo kun je beetje bij beetje 
de smaak aanpassen.  
 
Een algemene regel is dat 1 druppel olie ge-
lijk is aan 1-2 theelepels (500 mg-1 gr.) ge-
droogde specerijen en kruiden. En 1 drup-
pel olie 1-2 eetlepels (3-5 gr.) verse kruiden 
vervangt. 
 
Natuurlijk kun je van het basisrecept nog 
varianten maken en kun je de gepofte ama-
rant weglaten.  
Bijvoorbeeld noten of gedroogd fruit toe-
voegen. Deze chocolade is heel puur en 
daarom heel gezond.  
Christina gaf aan dat onze aarde de enige 
planeet met chocolade is, dus zolang we 
hier zijn genieten we er maar veel van. Ik 
vind het geen straf hi, hi…  
 
Tot de volgende keer! 
 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Fotobron: eigen foto’s 
 
  

http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Een eitje als ont-

bijtje… 
 

Een ontbijtje kan heel verrassend zijn als je 
daar even wat gezelligs van maakt met… 
bloemen. 
Een om te zien vrolijk gebakken ei zorgt 
voor een zonnig begin van de dag. 
 

Spinazie van eigen oogst even in een beetje 
roomboter omgeroerd zodat de blaadjes al 
iets slonken. 
 
 

 
Daar bloemen van Oost-Indische kers op 
gelegd en vervolgens de eieren er bovenop 
gebroken.  
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Met een deksel op de pan het geheel laten 
garen. Het vuur wat getemperd want de 
spinazie mag niet te snel bakken, dat is niet 
goed maar ook niet lekker.  
Het ei werd aan één kant gebakken en op 
het bord werd naar smaak zout en peper 
toegevoegd. 
 
De Oost-Indische kers smaakt ook enigszins 
peperachtig dus alles met elkaar was het 
een smaakvol begin van een zonnige zon-
dagochtend. 
 
Anneke 
 

____________________ 
 

Tuinkers 

 

Zelf tuinkers zaaien en zien groeien. Dat is 
zo leuk. 
Dit soort schaaltjes zijn op diverse plaatsen 
verkrijgbaar. 
We hebben geen aandelen maar ik kocht 
het bij 'Natuurvol wonen' in Workum, dit 
kan ook via internet. 
De eerste foto is dag 1 en de laatste foto 
dag 6. 
  



 
16 

 
Zo snel groeit tuinkers. 
 
Het schaaltje stond buiten onder onze 
overkapping, in de buitenkeuken. 
Want in huis kan het nu snel te warm zijn. 
We zagen wel verschil ten opzichte van 
wanneer we tuinkers binnen lieten kiemen 
en groeien.  

 
Buiten vonden we het resultaat eigenlijk 
veel mooier, steviger. 
Maar in de koude maanden van het jaar 
kan dit natuurlijk niet en dan genieten we 
er binnen van. 
 

 
Heerlijk bij veel gerechten. 
En het ruikt ook zo heerlijk. 
 
Anneke  
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Zomerse salade...  
 

 
 

Sla, het maakt niet uit welke sla je in de 
schaal hebt maar bloemen en vruchtjes uit 
eigen tuin maken van elke groene salade 
een feestje. 

 
Aardbeitjes en frambozen uit eigen tuin, 
aangevuld met de bloemblaadjes van dah-
lia, bloemblaadjes van goudsbloem, Oost-
Indische kers en viooltjes.  
 
 

De twee laatstgenoemde bloemen liggen 
intact op de schaal. 
Hier worden we toch blij van? 
 
Anneke 
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Waarom de BIJ 

sterft als zij steekt  

 

Bij bijen denken we aan honing. Maar wist 
u dat bij een derde van het voedsel dat wij 
eten de nijvere bij onmisbaar is? Deze zoe-
mende insecten worden eigenlijk niet ge-
noeg gewaardeerd voor het werk dat ze 
voor ons doen, want de mensen willen meer 
honing dan de bijen kunnen missen. Lang 
geleden dreigde het bijenvolk hierdoor uit 
te sterven. Gelukkig is dat op het nippertje 
voorkomen. Al heeft de bij daar een hoge 
prijs voor moeten betalen, luister: 
 
In het begin van onze geschiedenis waren 
er veel nuttige dieren die hun rijkdom gul 
met de mensen deelden. Zo gaf het kleine 
schaap, de moeflon, wol om er warme kle-
ding van te maken. De hoenderen vonden 
het prima als de mensen een deel van hun 
eieren pakten. De bijen verzamelden ho-
ning uit de bloemen waar de mensen een 
deel van mochten gebruiken om ervan te 
genieten. 
Na het paradijselijk begin kwam na verloop 
van tijd hebzucht en wreedheid in de we-
reld. Er kwamen mensen die niet tevreden 
waren met het deel dat de dieren hen 
schonken. Deze mensen eisten alles op en 
kwelden de dieren. Niet alleen in de lente, 
maar ook in de herfst schoren zij de moef-
lons, waardoor de dieren kou leden in de 
winter. Geen enkel ei lieten ze achter in de 
nesten van de hoenders, waardoor er geen 

jongen werden geboren. De hele honing-
voorraad van de bijen roofden ze leeg en 
de jongen verhongerden. 
Els Baars 
Lees verder op https://natuurverha-
len.nl/2021/07/07/waarom-de-bij-sterft-
als-zij-steekt/ 

____________________ 

Stoepplantje van de 

week 

 
Stinkende gouwe is het stoepplantje van de 
week. Een plant die in oude tijden in de ge-
neeskunde gebruikt werd en vanuit de krui-
dentuinen van weleer aan z’n opmars door 
steden en dorpen begon. U komt nu veel 
bijna uitgebloeide exemplaren tegen maar 
ook genoeg frisse: de plant bloeit nog door 
tot pakweg november.  
Er zijn nu volop vruchtjes te vinden, en als 
u een zaadje tevoorschijn peutert ziet u 
daar iets grappigs aan. Elk zaadje heeft een 
klein aanhangsel. Mieren vinden dat bij-
zonder lekker en verslepen het zaadje. 
Daarom heet het een mierenbroodje! Pro-
beer het maar uit: mieren zijn er nu ook ge-
noeg.  

https://natuurverhalen.nl/2021/07/07/waarom-de-bij-sterft-als-zij-steekt/
https://natuurverhalen.nl/2021/07/07/waarom-de-bij-sterft-als-zij-steekt/
https://natuurverhalen.nl/2021/07/07/waarom-de-bij-sterft-als-zij-steekt/
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Zevenblad zout 
Je kunt tegenwoordig al-
lerlei kruidenzouten ko-
pen.  
Nog leuker is het, om ze 
zelf te maken. Dat geeft 
een stukje extra voldoe-
ning als je het gebruikt.  
Bij ons, achter in de tuin, 
groeit nogal wat zeven-
blad.  
 
Wij beschouwen dat niet 
als ‘onkruid’, maar als een 
heerlijk gewas dat je op al-
lerlei manieren kunt ge-
bruiken. Het ‘verdwijnt’ bij 
ons on allerlei gerechten, 
zoals: pasta’s, rijstmaaltij-
den, stamppotjes, noem 
maar op, vaak in combina-
tie met andere ‘wilde’ 
groenten. 

 

 

  
Zevenblad in de tuin De hoeveelheid zevenblad voor kruidenzout 

  
Snijd zevenblad heel fijn Héél fijn… 

 
Zolang het niet vriest kun je er gebruik van maken; het herhaalt zich het jaar door, je hebt steeds 
verse voorraad.  
Vandaar dat we het ook gebruikten in kruidenzout. 
We maakten gelijk een flinke voorraad.  
Ook leuk om eens als cadeautje weg te geven. 



 
20 

Ingrediënten: • een flinke portie jong zevenblad (zie foto) 

• twee zakken van een kilo Keltisch zeezout 

 

Werkwijze: 
Controleer het zevenblad op ongerechtigheden (lelijke blaadjes, insectjes, en dergelijke). 
Verwijder deze. 
Het blad hoeft dan niet gewassen te worden. Gebruik bij voorkeur een groot koksmes met een half-
rond lemmet. Daarmee kun je snel en heel fijn werken. 
 

 

 
Gesneden zevenblad voor kruidenzout 

 
Keltisch zeezout Fijngesneden zevenblad door het zout gemengd 

 
Neem een pluk zevenblad blaadjes en leg ze recht op elkaar. Vouw dan het stapeltje dubbel en snijd 
ze zo fijn als maar mogelijk is. Doe dit steeds met een flinke pluk. De steeltjes houden we apart; die 
verdwijnen op de compostbak. Wij houden reepjes van één à anderhalve millimeter aan, die we 
daarna ragfijn snijden. Schuif met het mes het gesneden blad steeds naar elkaar toe. Snijd horizon-
taal, verticaal en diagonaal door het blad om het zo klein mogelijk te maken. 
Merk tijdens het snijden hoe lekker zevenblad ruikt! Dat had je waarschijnlijk nooit van een ‘onkruid’ 
verwacht… 
 
Wij deden eerst één zak Keltisch zeezout in een roestvrijstalen kom.  
Meng hier een hoeveelheid zevenblad doorheen. Op de foto’s is te zien dat wij een behoorlijke portie 
zevenblad hadden ‘gescoord’, en dat bleek ook wel: na het toevoegen van een tweede zak zout was 
de verhouding goed. 
 
Het is even uitproberen om tot de juiste verhouding te komen. Op de laatste foto kun je zien hoe het 
groen zich tot het zout verhoudt. Je kunt dit zout vrij lang bewaren, omdat dit het zevenblad conser-
veert. 
Eerder hadden we ook al een kruidenzout gemaakt, met meer ingrediënten: 
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Ingrediënten: • bloemen van de Oost-Indische kers 

• blad van de Oost-Indische kers 

• zaden van de Oost-Indische kers 

• salieblad 

• selderiestengel en blad 

• een handje zevenblad 

• een handje peterselie 

• een handje basilicum 

• enkele takjes fijne basilicum 

 

  
Alle ingrediënten Close-up 

  
Alle kruiden en zout gemengd Het resultaat… ook leuk om cadeau te geven 

 
 
 
 
 
 

Anneke  
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Zoek de woorden in de onderstaande letterbrij. Eén woord is als voorbeeld al gegeven: 

de appel. De letters die overblijven vormen een spreekwoord.   
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Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Barbera Smit – Opmaak / Lay-out 
Frank Bleeker  
 
Teksten en foto’s 
Anneke Bleeker, Marja Frederiks, Geertje 
Swart, Barbera Smit,  
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 
 
 
 

 
 

Tot volgende maand! 
 

 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/

