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Bij de foto op de cover: 
Wat kun je toch genieten van een setje emaillen schaaltjes gekocht voor 2 euro bij een gara-
geverkoop in Koudum, terwijl je daar alleen heen ging om de Welkoop te bezoeken. 
Geïnspireerd door de filmpjes vanuit Azerbeidzjaan kun je dit niet laten staan! 
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Donderdag 19 augustus een bijzondere middag met 
deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’ mogen 
beleven bij Vatrop en Den Oever… 
 
We verzamelden op een leuke locatie waar we even konden starten met iets lekkers voor de 
inwendige mens. 
Een locatie waar men jaren bezig is geweest om Permacultuur als uitgangspunt uit te voeren 
en te delen met velen. 
De initiatiefnemer leeft helaas niet meer en de huidige eigenaren beleven het wonen op dat 
bijzondere punt weer anders waardoor je duidelijk veranderingen kunt waarnemen. 
Enkele jaren geleden kwam ik ook op deze locatie met een groep en dat zat weer in de pen, 
maar helaas dat liep anders. 
 
Omdat we het plan hadden bij Vatrop te starten liep het verzamelen op deze locatie eigenlijk 
heel bijzonder via een dame die ook graag mee wilde. 
Ook zij was bekend met zowel de locatie alsook met de huidige bewoners en zo kwam het dat 
we met zelf meegenomen thee en wat lekkers daarbij een mooie start konden maken. 
Daarna genoten we van de tuin en liepen we vervolgens bij de Kleiput van Vatrop naar een 
aantal zilte planten. 
Vanaf dat punt gingen we terug naar de auto's en zijn we achter elkaar aan naar de pier in Den 
Oever gereden, wat maar een klein stukje is maar te ver om te lopen als je nog graag de pier 
op wilt. 
We liepen naar het eind van de pier waar prachtig zeekraal stond en dat was genieten. Zee-
kraal en andere gewassen. Wie wilde kon wat oogsten. 
 
Dit was weer eens een ouderwetse dag, gewoon lekker met elkaar genieten van de natuur, 
kennis delen, de blik op mooie dingen en op dat, wat gezond is om in de keuken te verwerken. 
We kijken terug op een top dag! Je zult wel denken als je de verschillende verslagjes leest dat 
we alleen maar topdagen beleven met deelnemers. 
Ja, de middagen die we met elkaar op pad zijn geweest waren heel mooi, bijzonder, waarde-
vol, gezellig en verrijkend. 
Want laten we eerlijk zijn, we zullen het zelf toch moeten maken in deze bijzondere tijden. 
Nu kun je twee dingen doen. Benoemen wat allemaal niet meer kan, of samen met anderen 
genieten van wat wel kan. 
En op deze manier inspireren we elkaar, wij met dat wat we delen en vertellen en de deelne-
mers zorgen voor een fijne wisselwerking waardoor de energie hoog blijft elke week blij aan 
de wekelijkse cursus te werken en deze nieuwsbrief tot stand te brengen. 
Samen zaaien, samen oogsten! 
 
Thuisgekomen ging de zeekraal voor een deel in de pan en het andere deel ligt nog in de vrie-
zer. 
Flesjes azijn (biologische natuurazijn) met zilte groenten vullen blijft leuk om te doen. 
 
Anneke 
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Zilte groenten-azijn, die we maakten na het bezoek aan Vatrop en Den Oever, voorzien van een eti-
ket met de datum van maken. 

 

 
 

Gebakken ei met zeekraal en vleugje Blauwe Stip  
 
Gebakken ei met zeekraal en de kaas gekocht bij Wytse van de Blauwe Stip… 
 
Na terugkomst uit Vatrop/Den Oever, met een portie meer dan mooie zeekraal, hebben we 
een deel gebruikt in een geklutst ei. Voor twee personen drie kleine eieren geklutst, fijnge-
sneden zeekraal toegevoegd en langzaam laten garen.  
 
Als het ei bijna gaar is, voegen we plakjes Nederlandse ‘Roquefort’ en wat rauwmelkse kaas 
toe. Heerlijke pittige kaas die gemakkelijk smelt. 
 
Lekker op een zelfgebakken broodje. 
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Zonnebloemen en dahlia's in de droogoven gedroogd 
 
Bloemen ter decoratie, altijd gezellig. 
Willen we de zomer even vasthouden zullen we bloemen moeten drogen. 
Zonnebloemen, de bloemen zonder stelen in de droogoven gedroogd. 
Dahliabloemen op dezelfde wijze. 
De lampionnetjes zijn 'aan de lucht' gedroogd. 
Wanneer je de bloemen op deze wijze in glazen potten wilt decoreren dan moeten zij door 
en door droog zijn om ook maar een beetje schimmel te voorkomen. 
Bij lampionnetjes even een extra opmerking: 
Deze kunnen heel droog overkomen, dat zijn ze dan ook maar het kan zijn dat het besje wat 
erin zit nog niet in en in uitgedroogd is. Dat zijn de boosdoeners als je de stop er te snel op 
doet en er ontstaat na verloop van tijd schimmel in de pot. Daar ben ik namelijk ook inge-
trapt. 
De lampionnetjes lagen al geruime tijd te drogen en knisperden. Droog toch? 
Foutje... er waren toch nog besjes in de lampionnetjes die niet droog waren maar dat zie je 
niet aan de buitenkant. En het is zonde om de lampionnetjes open te maken om dat te con-
troleren. 
Denk hier dus om wanneer je gedroogde bladeren, bloemen, fruit of kruiden ter decoratie in 
glazen potten wilt doen. 
Mooi he de gedroogde zonnebloemen? 
De dahlia's bleven ook prachtig warm van kleur, de kleuren worden door het drogen nog iets 
intenser. 
 
Anneke 
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Verse dahlia’s Dahlia’s na het drogen in de droogoven 

  
Verse zonnebloemen Zonnebloemen na het drogen in de droogoven 
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De scheurkalender van Gardeners’ World 
Dit jaar hebben wij een ontzettend leuke scheurkalender in huis: die van Gardeners’ World. 
Gardeners’ World is een populair programma van de BBC in Groot-Brittannië.  
Op een luchtige wijze worden allerlei tips en ‘tricks’ van het tuinieren, zowel in de bloemen- 
als de moestuin, door deskundige presentatoren in een tv-programma verwerkt. Geen moei-
lijke theorie, neen, gewoon de praktijk in beeld. Wij hebben er enkele jaren met veel plezier 
naar gekeken. Iedere maand tonen we hier drie van die bladzijden uit de kalender. 
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Koffiepotten met bloemen 
 
Al werkend in de tuin ga je weleens verder dan je eerst had bedacht. 
Er stond een pot met verschillende bloemen, in het voorjaar gezaaid, een rood-roze bloemen-
mengsel. 
Het zag er eigenlijk niet meer zo mooi uit maar een aantal stelen waren nog knap. 
Hup, snoeischaar gepakt, alles eraf geknipt en wat goed was in een koffiepot geschikt. 
Wat cosmea erbij geplukt en de koffiepot kreeg een plekje waar we er mooi van kunnen ge-
nieten. 
In een andere koffiepot wat hemelsleutel geschikt en zo staat dit buiten best wel een tijdje. 
 
Anneke  
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Wrap, feestelijk gepresenteerd 
 
Wraps, altijd lekker.  
De wraps kregen een vulling van: 

• drie tomaten 

• een paprika 

• een puntpaprika 

• twee groene pepers 

• drie uitjes  

• de toppen van enkele brandnetels 

• blad van de maggiplant (Lavas) 

• blad van zevenblad (Jonge bladeren komen toch steeds weer tevoorschijn en zijn heer-
lijk te gebruiken) 

• een handje bramen en frambozen uit eigen tuin die op het aanrecht stonden mochten 
ook in de pan 

• een bekertje crème fraîche 
 

   
Brandneteltoppen Maggiplant (lavas) Zevenblad 

   
Tomaten, pepertjes, paprika, 
ui 

Groenten fruiten Bladgroenten snijden 

   
In de koekenpan Bramen en frambozen erbij Door elkaar roeren en garen 

 
Alle groente ging klein gesneden in de pan samen met een beetje Keltisch zeezout. 
De bladgroenten alle drie fijngesneden en toegevoegd toen de groente bijna klaar was. 
Het gaat erom dat dit soort bladgroente even meegenomen wordt maar de smaak moet goed 
tot zijn recht komen en het is zonde om dergelijke groente lang op het vuur te laten staan. 
Het fruit kon er ook bij en crème fraîche maakte het af. 
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Crème fraîche erbij en goed doorroeren. Dit is de vulling voor de wraps. 

 
Het mengsel kon op de wraps. 
Zeg het met bloemen. 
Het mooie weer lokte uit enkele eetbare bloemen te verwerken. 
Een prachtige rode begonia, bloemblaadjes van de hibiscus en de stokroos gaven een zomerse 
sfeer.  
  

   
Begonia Hibiscus  Stokroos 

  
Het resultaat… lekker en een plaatje op je bord 
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Resultaten van deelnemers aan de cursus “Het ‘wilde’ 

genieten” (deel 2) 
 
Deelnemers aan de cursus (meer info in deze nieuwsbrief) tonen hier hun resultaten: 
 

 

Naar aanleiding van onze allereerste cursusbrief, over de 
Oost-Indische kers, heeft Ruth de Oost-Indische kers ‘bij 
kop en kont gepakt’ en op alcohol gezet. 
Dit wordt dus een tinctuur. 
 
De eerste cursusbrieven staan, ter introductie, op de web-
site van Project 7-blad: 
https://www.project7-blad.nl/wp-con-
tent/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIE-
TEN-01-OI-KERS.pdf  
 
Dank je Ruth, voor het delen  

  

 

Elsucarla stuurde deze foto met daarbij de opmerking: 
 
Klaproos… 
Kon het niet laten deze even door te sturen. Zo mooi!! 
 
Elsucarla 
 
Dank je voor het delen! 

  

 

Mijn boterham met verse pindakaas, kiemen van linzen, 
knoflook, zeekraal, bloemblaadjes van hibiscus, viooltje, 
oregano en bieslook. 
 
Joke 
 
De volgende foto is ook van haar: 

  

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-01-OI-KERS.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-01-OI-KERS.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-01-OI-KERS.pdf
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Lekker theetje 
 
Met Robbertskruid, Guldenroede, Brandnetel, Salie, 
Dennennaalden en zeezout. 
 
Joke 
 
 

  

 

Há Anneke,  
 

Wat een enerverende wildplukmiddag... Met een pluk 
oogst die Marry met me wilde delen en Oost Indische 

kers van Joke           . Op de valreep nog een zak prui-
men… lieve gever bedankt!  
 

Van de O-I-kers heb ik je uitgebreide info, wil je me bij de 
oogst “in het rood” (foto) nog een kontje helpen? 
In de envelop die ik meekreeg een kaart met madeliefjes 
en met in gedachten dat alles wat ik nodig heb naar mij 
toekomt, krijgen de madeliefjes in mijn plantenbak vanaf 
nu de eer die ze verdienen.  
De salie gebruik ik in de thee en om te branden, kan ik 
de paarse bloemetjes misschien ook eten? 
 

Als ik stilsta bij alles wat ons in de natuur ten deel valt 
dan schiet ik vol. Jij hebt mij daaraan herinnerd, dank je 
wél! Het was voor mij wederom (na tig jaren) een wild 
en verrassend avontuur.  
 

Neeltje 

 

 
  

 

Hoi Anneke,  
 
Hierbij mijn brandnetelzaad.  
 
Dat gebruik ik in de winter in de yoghurt. 
 
Groet, 
 
Arja 
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Verse gemengde Salade, grotendeels uit eigen tuin!  
14 ingrediënten + een dressing voor 2 personen; alles bi-
ologisch 

• krulsla 

• rucola sla  

• gele snijbiet: steel+ blad 

• rode snijbiet, steel en bla 

• 1 grote zomerwortel 

• 1 grote meiraap 

• 1 koolrabi 

• 1 witlof 

• 4 radijzen 

• zuurkool 

• zeekraal geoogst tijdens wandeling in Noord-Hol-
land 

• zeesla 

• 1 rode biet 
Dressing van: 

• flinke kop geitenyoghurt 

• scheut citroen 

• kruidenazijn 

• kruidenzout 

• balsamico mosterd 

• 2 soorten olie (olijf- en walnootolie) 
Laat het je lekker smaken. 
 

Groet, Gretha  

 

 

 
Marja heeft hibiscusbloemen geplukt en op doeken op 
haar AGA gelegd. 
 
Kwestie van uitproberen, wellicht inspireert dit anderen 
ook. 
 
Dank je, Marja 
 

 

Een AGA fornuis is gemaakt van gietijzer.  
 
Een kleine motor zorgt dat het hele fornuis (450 - 600 
kg.) verwarmd wordt.  
 
Het gietijzer houdt warmte vast en geeft het langzaam 
door aan de ovens en kookplaten. Een AGA is altijd klaar 
voor gebruik en heeft, dankzij de zelfregulerende wer-
king, geen schakelaars of draaischijven.  
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Ik wil ook even wat leuke foto’s met je delen.  
Ik ben vandaag bij Ton en Gabrie geweest.  
Daar hebben we samen met nog twee vriendinnen van Ton en Gabrie een lading bouillonmix 
gemaakt.  
De meeste ingrediënten kwamen bij hen uit de tuin en kas, verser kan het niet.  
We hadden elk 4 potjes mee naar huis. We kunnen dus voorlopig weer even vooruit! 
 
Afke 
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We kijken terug op een fantastische middag in en bij 
Oude Bildtzijl…  
 
Met voornamelijk deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten' een supermiddag beleefd... 
Woensdag 1 september, aan het begin van de middag verzamelden we in Oude Bildtzijl bij 
'Wad Nof lik', waar we van het heerlijke weer genoten onder het genot van koffie of thee. 
De groep bestond bijna geheel uit deelnemers van de wekelijkse 'Cursus het Wilde Genieten' 
die we vanuit Project7-blad elk weekend per mail naar de deelnemers zenden. 
Wie aan deze cursus meedoet kan automatisch kosteloos aanhaken bij dit soort uitjes en op 
deze wijze is het samen genieten, samen kennis delen en elkaar inspireren. 
Na de genoeglijke start liepen we naar het voedselbos. Wat prachtig, het begin ziet er geweldig 
uit, dat belooft wat voor de komende jaren. 
Terug bij de auto's reden we een stukje buiten de plaats naar de kwelders waar we genoten 
van de vele bloemen van de zeeaster, melkdistel en vele andere prachtige planten.  
Het landschap oogstte bewondering en we bekeken samen van alles wat er voor onze voeten 
groeide. 
Voor herhaling vatbaar.  
Met een paar gingen we aan het eind van de middag nog even naar Zwarte Haan waar we een 
blik over de wadden lieten gaan, staand op de dijk, maar de koffie lonkte toen wel heel erg 
om ter afsluiting nog even op het terras bij het restaurant ook 'Zwarte Haan' genaamd na te 
genieten. Voldaan reden we weer huiswaarts. Dit soort middagen mogen vaker op de agenda. 
Thuisgekomen haalde ik snel de meegenomen zilte groente tevoorschijn om daar wat van te 
bereiden. 
Een gebakken ei met diverse zilte groenten. Maar… een paar flesjes azijn met zilte groente is 
ook een succesvol ‘iets’ om in de eigen keuken te hebben staan en om cadeau te geven. 
Altijd leuk om te maken. En je hebt meteen een leuk aandenken. 
 
Anneke 
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Gebakken ei met groenten van de kwelders 
 
Als je zo een middag in een zilt gebied vertoeft, heb je ook zin om het een en ander te oogsten. 
De zeekraal stond te ver weg, maar andere eetbare zoutminnende planten waren er te kust 
en te keur.  
 
Als groente: gewone zoutmelde - spiesmelde - wilde radijs - zeealsem - zeeaster. Daarbij 
kwamen nog: paprika en tomaat.  
 
Van de zeealsem gebruik je weinig, het is als een kruidje, leuk om toe te voegen. 
 
We deden er wat chilisaus over op ons bord. 
 
 

   
Spiesmelde Wilde radijs Zeealsem 
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Zeeaster  
 

Wilde radijs  

  
Gewone zoutmelde Close-up Alle ingrediënten 

   
De paprika’s en radijs zijn gesneden Alle groen ook Eerst het groen in de pan 

   
Dan de paprika’s en radijs erbij Plakjes tomaat erop Even laten garen 

   
Geklutst ei erbij Langzaam laten garen Heerlijk op een versgebakken boter-

ham 
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Geinig voor weinig! 
Zelfgemaakt souvenir...  
 

Woensdag 1 september zijn we met een groepje naar Oude Bildtzijl geweest. De aandacht was 
gericht op het voedselbos in Oude Bildtzijl en op de kwelders buiten het dorp. Even wat zilte 
groente gescoord en thuisgekomen in schone lege flesjes met biologische natuurazijn gedaan. 
Zo maak je een zelfgemaakt souvenir. Dus... Geinig voor weinig! 
In deze flesjes een takje spiesmelde, een klein takje zeealsem en takjes zeeaster. Even een 
paar weekjes laten trekken en je hebt 'Zilte groenten-azijn'.  
 

  
Spiesmelde Zeealsem 

  
Zeeaster Blad van de zeeaster 
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Iedere plant heeft zijn eigen verhaal                                              
Marijke de Bruijn 
 
Na een waterige zomer is de vakantie nu toch echt voorbij. Deze week betekende dit voor mij 
de start van het nieuwe schooljaar voor mijn opleiding Herborist.   
Dit jaar ga ik het examenjaar in en daarna is het tijd om te oogsten, na drie jaar hard gewerkt 
te hebben.  Ook al zal ik (gelukkig) nooit uitgeleerd zijn. Sterker nog, hoe meer ik leer, hoe 
meer ik besef dat ik nog zo weinig weet.  
 
De temperaturen en de bladeren geven het al aan: De herfst is in aantocht.   
22 September is de datum van de herfstequinox of herfstpunt. Een bijzondere dag. De herfst- 
en lente-equinox zijn de enige twee dagen van het jaar dat de zon precies in het oosten op-
komt en precies in het westen ondergaat.  De zon staat dan recht boven de evenaar van de 
aarde. Hierdoor is de lengte van de dag en de nacht over de hele wereld ongeveer even lang.  
Dit jaar valt dit moment op 22 september om 21.20 uur Nederlandse tijd.  Dit is de eerste dag 
van de herfst.    
 
Een geweldig jaargetijde waarin de bomen uiteindelijk hun bladeren zullen laten vallen, Maar 
voordat dit gebeurt zien we eerst een kleurenzee van prachtige bladeren aan de bomen. Ver-
geet vooral niet hiervan te genieten tijdens je wandelingen. Om daarna misschien te genieten 
van een heerlijk kopje rozenbottelthee. We gaan nu de tijd in waarin de mens zich steeds meer 
terugtrekt door de steeds kortere dagen. Deze wat donkere periode van het jaar is bedoeld 
om meer rust te creëren voor jezelf. 
 
Het bijzondere van de herfstequinox is dat dit sinds mensenheugenis wordt gevierd in de vorm 
van oogstfeesten.    
We kennen het als Thanksgiving in de Verenigde Staten, Dankdag voor gewas en arbeid bij de 
kerken en vroeger werd het al gevierd bij de Germaanse en Keltische volkeren die de goden 
dankten voor de vruchtbaarheid en opbrengst van hun land.   
Feitelijk staan we dan stil bij de zegeningen die ons ten deel vallen.  Het is tijd om te Oogsten.   
Wat is het mooi om hierbij stil te staan. Elk jaar weer mogen we dan terugdenken aan ons 
werk van het afgelopen jaar.  Ook mag je stil staan bij wat anderen mogen oogsten door wat 
jij gegeven hebt. Juist in deze drukke tijd, juist tijdens onze zorgen over wat er allemaal gaande 
is in deze wereld, is het zo belangrijk om hierbij stil te staan.  We mogen oogsten wat we zelf 
hebben geleerd maar ook wat we samen hebben geleerd met familie en/of vrienden en dit 
vieren.  
  
Rosa Canina – Hondsroos 
Omdat we richting de herfst en de winter gaan is het verstandig om meer aandacht te beste-
den aan ons immuunsysteem.  Een heel mooi kruid en vrucht hiervoor is de Rosa Canina, of-
tewel de Hondsroos.    
De Hondsroos is de Wilde roos en is een rijke bron van vitamines, maar het staat ook bekend 
als een vitamine C- bom.   En terecht, want het bevat met de bijbehorende flavonoïden veel 
meer en veel beter opneembare vitamine C dan het synthetische ascorbinezuur dat je bij de 
drogist kan vinden.  Dat is toch gewoon geweldig, dat je dit gewoon in de natuur kunt vinden.  
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Naast de Hondsroos is er de Apothekersroos (Rosa gallica), de Rimpelroos (Rosa rugosa) en de 
Egelantier (Rosa rubiginosa) die ook geneeskrachtig toegepast worden. Maar ik beperk me nu 
tot de Hondsroos omdat deze erg veel voorkomt.  
De Rosa Canina is een geweldige en waardevolle plant voor ons. 
 

Naast de Hondsroos zijn er veel gecultiveerde rassen 
beschikbaar in het tuincentrum.  In principe is het zo 
dat alle wilde rozen eetbaar zijn.  De rozenbottels 
van de gecultiveerde rozen zou ik zelf niet gaan ge-
bruiken.  Deze zijn meer voor de sier gekweekt en 
vaak ook bespoten.   
Het is overigens belangrijk dat je plukt waar je weet 
dat het schoon is. Dat betekent dat je niet langs de 
weg of langs de spoorweg plukt, of waarvan je weet 
dat er gespoten wordt.  
Dit geldt overigens voor alle kruiden die je plukt. Juist 
de Hondsroos bevat zoveel vitamines en andere 
waardevolle voedingsstoffen dat deze roos zo fijn is 
voor consumptie.    
 
De rozebottel is te oogsten vanaf augustus tot de-
cember. Het hangt er dan wel vanaf welke soort je 
plukt en of ze al prachtig rood en rijp zijn.   
 
Thee: 
Eén van de makkelijkste manieren om te genieten 
van de voordelen van de rozenbottel is om er een 

kopje thee van te zetten.  Dit kan zowel vers als gedroogd. En dit kan zowel met de hele roze-
bottel als met de zaden.  Bij de hele rozebottel is het aandeel van Vitamine C aanmerkelijk 
hoger dan alleen van de zaden! 
 
Het voordeel van het drogen is dat je er later in het jaar ook nog van kan genieten.  Het is wel 
zo dat hoe langer je het bewaart hoe minder het vitamine C-gehalte wordt. Dus maak het 
maar gewoon op en leg het volgende jaar weer een nieuwe voorraad aan.  
Een manier van thee maken is om de pitjes of de vrucht te gebruiken. Hierbij snijd je de ro-
zenbottel doormidden en haal je de pitjes eruit.  De pitjes spoel je goed schoon en daarna 
droog je de pitjes goed.   
Hetzelfde geldt voor de rozenbottel als de pitjes zijn verwijderd. Deze kan je ook drogen.  
Zo maak je goed gebruik van de hele vrucht. Een bekend gegeven is dat nadat de vorst erover-
heen is geweest, dit net iets makkelijker gaat. Het drogen kan gewoon aan de lucht (wel even 
goed verspreiden, zodat ze los van elkaar liggen) maar reken wel op een paar weken voordat 

het goed gedroogd is. Geduld is een schone zaak 😊. Daarna kan je dit in een pot verzamelen 
en bewaren.    
N.B.: De pitjes kun je gebruiken om thee van te maken, maar zijn verder niet geschikt om te 
eten.  De bottel zelf kan wel verder verwerkt worden. 
 
Een thee ervan maken doe je als volgt:   
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Je pakt een eetlepel pitten en deze doe je in een thee-ei of theezakje (de losse zakjes zijn te 
koop bij de Eko Plaza).  Of je doet ze er los in en zeeft ze af.   
Vers bereiden kan ook, dan doe je ze ook gewoon in een liter water. In beide gevallen laat je 
de thee tien minuten trekken alvorens te drinken.  Je kunt het nog smaakvoller maken door 
er wat honing aan toe te voegen, wat munt of een citroentje.  Experimenteren mag en is leuk, 
maak er maar een feestje van. Hierbij kan je letten op de smaak maar ook op de eigenschap-
pen (geneeskrachtig) van het kruid wat je toevoegt.   
Deze thee is heel fijn om je immuunsysteem te onderhouden en dus ook heel goed voor men-
sen die ziek zijn en extra vitamines nodig hebben.  Het wordt overigens ook gebruikt om ar-
trose te behandelen.   
Na drie weken ervaart 82% van de mensen minder pijn en hebben ze minder pijnstillers nodig 
volgens wetenschappelijk onderzoek.  Het wordt ook gebruikt als onderdeel van een voor-
jaarskuur.   
En wat voor ons als mens waardevol is, is meestal ook waardevol voor dieren.  De rozenbottel 
is ook een bekend natuurlijk middel wat gebruikt wordt bij paarden omdat deze rijk is aan 
antioxidanten wat kan helpen bij het beschermen van lichaamsweefsel en het werkt ook ver-
sterkend. 
 
Als het lastig voor jou is om rozenbottels te zoeken of te plukken is rozenbottelpoeder een 
goede vervanger voor de bron van vitamine C.   
Deze is gewoon bij de reformwinkel of via internet te koop. Dit poeder kun je toevoegen aan 
je yoghurt of je smoothie. Het fijne van dit poeder is dat het zonder toevoegingen is. Hierbij is 
de dosering twee theelepeltjes per dag. Dit is de onderhoudsdosering.  
   
Bronvermelding:  
Groot Handboek geneeskrachtige planten - Geert Verhelst. 
 

 
 

Een vaas in de tuin 
 

Een grote vaas gevuld met zonnebloemen en andere bloemen uit de 
tuin geven op bepaalde plaatsen in de tuin net even een extra sfeertje. 
 
Zonnebloemen buiten in een vaas staan langer dan binnen. Waarmee 
we geen ontmoedigingsbeleid beginnen om geen bloemen in huis neer 
te zetten, maar dit is gewoon een feit. 
Zomerbloemen gedijen buiten beter dan binnen dus wanneer je een 
boeket op een plekje neerzet waar de tuin net even iets kan gebruiken 
dan heb je een verplaatsbaar arrangement. 
 
Zet de vaas wel dusdanig neer dat deze niet om kan waaien, dus be-
schutte plekken zijn het meest geschikt of je moet beschikken over 
zware ijzeren potten waar je een glazen pot of emmer in kunt zetten. 
IJzeren potten roesten en als het tuinvazen zijn voor planten dan kun-
nen er gaten in de bodem zitten voor het afwateren.  
Maar met een vaas of emmer in zo'n ijzeren pot kun je veel creëren.  
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Bij MAAG-DARM problemen... 
 
De meeste mensen die mij kennen weten dat ik een ongelooflijke liefhebber ben van wilde 
planten, kruiden en bomen. Ik gebruik die ook allemaal om bijv. thee van te maken (voor mens 
en dier), geneeskrachtige tincturen of pakkingen of gewoon lekker en gezond verwerken in 
een maaltijd. Mijn kinderen riepen vroeger al, ‘er zit zeker brandnetel in de soep’… 
 
Regelmatig post ik hier dan ook iets over kruiden of wilde planten. Ook ben ik al een tijdje 
bezig een boek te schrijven over de toepassing van kruiden, planten en huismiddeltjes bij al-
lerlei gezondheidsklachten en aandoeningen van honden. 
Het boek is ‘under construction’ om het maar zo te noemen. 
Zodra het bij de drukker ligt ga ik jullie hier over informeren. 
 
Ben je geïnteresseerd in wilde, eetbare planten en kruiden, lees dan dit volledige bericht om-
dat ik onder mijn 'bijdrage' nog een fantastisch wilde planten initiatief noem. 
 
Maar nu eerst: 
 
MAAG-DARM  problemen 
Iedereen kent Venkel. Venkel is volgens Hildegard von Bingen het kruid wat je direct na ge-
boorte kunt gebruiken, tot het moment dat je sterft en alles ertussenin... 
Je kunt venkelthee maken, drinken en zelfs afgekoeld aan baby's en pups geven die wat last 
hebben van hun darmpjes. Darmgerommel, slechte vertering, winderigheid… venkel helpt. 
Zolang als ik mij kan herinneren werd venkelthee aanbevolen wanneer een baby darm-
krampjes had. 
Venkelthee kun je gewoon kopen in de bio winkel en ik adviseer iedereen om een pakje ven-
kelthee op voorraad te hebben, misschien zelfs in je EHBO-kistje. Voor mens en dier dus. 
Je kunt ook kauwen op de venkelzaadjes, niet alleen lekker maar zeer helend voor alle moge-
lijke maag- en darmklachten. Geeft echt rust in dit gebied. 
En tenslotte kun je van de venkelknol sap maken. Mijn hond krijgt dit een paar keer per week 
en vind het heerlijk. Scheutje olijfolie erdoor zodat de mineralen goed worden opgenomen. 
Venkel kan zowel rauw als gestoofd gegeten worden, ik geef de voorkeur aan rauw. Voor je 
hond kun je het goed fijn blenderen en voor jezelf in kleine reepjes snijden. 
Wanneer je chronische maag- of darmproblemen hebt of je huisdier heeft hier al langer last 
van dan is het verstandig om een afspraak te maken en niet door te lopen. 
En nee, het is niet verstandig om zomaar probiotica in te zetten. 
Het gezegde is niet voor niets: de DOOD huist in de darm. 
 
In al mijn cursussen en opleidingen komt de zieke en de gezonde darm aan bod. 
Via de link hieronder kun je een gratis podcast beluisteren over darmgezondheid voor de 
hond. 
 
https://podtail.nl/podcast/dierbewust-podcast-show-community-voor-hondenliefh/db-
047-hoe-bereik-je-de-optimale-darmgezondheid-vo/  
 
Petra Driesen 
Holistisch centrum voor mens en dier / Nieuwerkerk aan de IJssel/Voorthuizen 

https://podtail.nl/podcast/dierbewust-podcast-show-community-voor-hondenliefh/db-047-hoe-bereik-je-de-optimale-darmgezondheid-vo/
https://podtail.nl/podcast/dierbewust-podcast-show-community-voor-hondenliefh/db-047-hoe-bereik-je-de-optimale-darmgezondheid-vo/
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We hebben de boel flink overhoopgehaald 
 
Wat we onze buitenkeuken noemen onderging een metamorfose. 
Van alles omgegooid, gebeitst en een kast die we nog hadden maar ergens opgeslagen stond, 
opgehaald en erbij geplaatst. 
Een aantal jaren geleden kochten we bij een kringloop een stevige ouderwetse eiken vitrine-
kast. 
Een log ding, mijn slogan is dan... 'Mooi van lelijkheid', maar zo'n kast die je voor een 'appel 
en een ei' kunt bemachtigen mag dan ook onder een overkapping staan. 
Lekker schoongemaakt, in de was gezet en ingericht. 
Vorig jaar hebben we de vitrine eraf gehaald en afgevoerd naar grofvuil. 
Het resultaat was wel een onderkast zonder knap bovenblad want de vitrine stond daar ver-
zonken in. 
Geen probleem, we kochten een grenen bovenblad, zo goed als exact op maat. 
Aan de zijkanten zie je net een paar millimeter de rand van de kast, maar dat is zo weinig, wie 
hard loopt ziet het niet en wie langzaam loopt kijkt er maar niet naar. 
Het bovenblad kreeg een laag mahoniekleur beits. 
Dit jaar bedachten we de kast tegen de andere wand te plaatsen en helemaal te beitsen. 
Wat een sjiek werkblad hebben we gekregen. 
De twee stellingen werden ook gebeitst en hebben een ander plekje gekregen. 
Kleine kiezels op de vloer. Vijftien zakken kleine kiezels over de vloer verspreid. Geweldig, 
helemaal blij mee. Geen vieze vloer meer, want houten vloeren die je vies loopt, ik kan het 

niet aanzien.       
De houten tegels die uit verschillende latjes bestonden werden al aardig minder en we hadden 
eigenlijk niet zo heel veel zin om met houten planken van een grove structuur aan de slag te 
gaan. Want met passen en meten wordt de meeste tijd versleten. 
Opeens kreeg ik een idee. 
Een houten drempel plaatsen en daarachter steentjes verspreiden zo over de bestaande vloer 
heen. Bingo! Het ei van Columbus! 
De kasten met hun poten op de houten ondergrond, steentjes onder de kasten en er omheen. 
Bij de stellingen idem. De poten moeten stabiel staan. 
De stenen tafel, grote betonblokken gestapeld waar de kamado op staat moest ook van elkaar 
en opnieuw opgebouwd worden omdat deze in zijn geheel moest opschuiven. 
Ja het was even werken, maar we deden het met lol. 
Alles afgewassen, een grote kuip vul ik buiten met heet sop, afwasborstel en stoffer erbij en 
afwassen maar. Alles ging er weer schoon in. 
Planken verhangen, vensterbankje gecreëerd bij het open deel aan de kopse kant. 
Electra doorgetrokken, extra stekkerblok aan de muur geplaatst boven de werktafel, extra 
lampje aan de planken bevestigd. 
Wij zijn blij, het werkt er veel gezelliger, knusser en het eerste brood en de eerste maaltijd is 
al gebakken en bereid in de omgetoverde buitenkeuken. 
Wellicht kunnen we je inspireren als je ook buiten een plekje hebt waar je zo lekker kunt 
studderen. 
Vogelvoer maak ik zelf en eerdaags als dat weer aan de orde is dan gebeurd dat ook in de 
buitenkeuken. 
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Anneke 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

   
   

   
   



 
28 

   
   

   
   

 
 
 

 
 
 



 
29 

Zomaar een verhaal over een blauwe mini en de za-

den van de haverwortel… 
 

Je zou zeggen: wat heeft een blauwe Mini Cooper met de za-
den van de haverwortel te maken?  

Tja dan moet je mijn verhaal toch echt even lezen      .  
 
Ik kan je vertellen het is een érg leuk verhaal!  
Als je een moestuin hebt en aan permacultuur doet dan kan 
het zijn dat je een overvloed aan zaden krijgt. Dat is echt su-
permooi om te zien. Zo gebeurde het met de Haverwortel, of 
ook wel de Paarse Morgenster genoemd. 
War Permacultuur voor mij inhoudt dat deel ik graag nog een 
keer met jullie. 
 
Het verhaal speelt een aantal jaren geleden. 
Ooit kreeg ik bij een bestelling een piepklein zakje met vijf za-
den je raadt het al, van de Haverwortel ook wel Paarse Mor-
genster genoemd. 
 
Leuk, iets wat ik niet kende, dat vind ik altijd verrassend en 
spannend.  
Ik was wel erg benieuwd hoe deze er uit zouden zien in het 
echt, ‘live’ als plant. 
 
Ik stopte ze in de grond en markeerde de plek om het te kun-
nen zien als ze tevoorschijn zouden komen.  
Ik heb weken opgelet maar er kwam van alles maar niet wat 
op het plantje leek welk ik verwachte, helaas! 
 
Het jaar wat hierop volgde kwam er op die plek iets tevoor-
schijn wat ik nog niet eerder daar had gezien. 
 
Hmm... Wat zou dat dan zijn? Ik heb het laten groeien en rea-
liseerde mij toen dat dit de plek was waar ik de Haverwortel 
gezaaid had, wauw!  
Eens even kijken op internet en jawel dat was hem, er waren 
een aantal plantjes tevoorschijn gekomen niet het vorige jaar 

van zaaien maar dit jaar. Dat was leuk!  
 
Ze groeiden voorspoedig en ik was hier blij verrast mee dat ze alsnog tevoorschijn waren ge-
komen. 
Nu is dit iets wat ik al vaker in de tuin heb meegemaakt inmiddels en dat is toch echt fantas-
tisch. De zaden blijven “gewoon” een jaartje onder de grond en komen dan alsnog tevoor-
schijn, wie bedenkt zich dat? 
 

 
Haverwortel / Paarse morgenster 
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Dat is natuurlijk erg leuk want dan komt het op een moment 
dat je dit helemaal niet meer verwacht zo dus ook met de Ha-
verwortel in onze tuin. 
De naam Paarse Morgenster vind ik overigens eigenlijk beter 
bij de plant passen als ik naar de bloemen kijk, deze zijn echt 
erg mooi en lijken op een ster, Haverwortel is natuurlijk gekop-
peld aan de wortel die de plant maakt in de grond.  
 

Aan de zaden zit als het ware 
een stervormig parachuutje. 
Dit maakt dat de zaden met de 
wind meegevoerd kunnen wor-
den. Dit heeft fenomeen zich in 
de tijd daarna in onze moestuin 
voltrokken: dat was het jaar 
daaropvolgend duidelijk te 
zien; haha... overal kwamen de 

plantjes tevoorschijn.        
 
Het werden er zoveel dat ik de zaden ben gaan verzamelen 
voordat ze de kans kregen weg te waaien dus ik had al snel 
een héle zak vol. Een héle zak met van die prachtige para-
chuutjes, schitterend om te zien. 
 
Een paar maanden geleden: 
Het was de desbetreffende zondag prachtig weer, de zon 
scheen héérlijk en we gingen er op uit met de cabrio, een 
blauwe Mini Cooper, en onze kleindochter Liz ging met ons 
mee.  
Ik vertelde haar dat we een leuke klus hadden die middag 
want de zak met parachuutjes van de Haverwortel ging ook 
met ons mee. Waarom zul je zeggen, althans dat zei ook Liz. 

Ik vertelde haar dat we de zaden gingen zaaien onderweg        
 
Ja dat werd feest, we hebben rondgereden en onderwijl dat 
we reden hebben we gezaaid en gezaaid en gezaaid. De zak 
raakte eigenlijk niet leeg. We hebben gelachen samen en nog 
dagen achter elkaar vond ik in de auto zaden die daar terug in 
gewaaid waren, haha.  
We hebben besloten het komende jaar terug te gaan om te 
kijken of het gelukt is en er wat plantjes tevoorschijn zijn ge-
komen. We zijn erg benieuwd! 
 
Ja, wat doe je met zo een overvloed, wij vonden dat een ander 

daar óók van mag genieten, toch?        
 
Petra Wilmsen / Nederweert 

 
 

 

De ‘parachuutjes’ 
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Komkommers en courgettes inmaken 
 
Afgelopen week drie potjes komkommer en zeven potjes courgettes op zoetzuur als oogst na 
gedane arbeid. Leuk om te doen, lekker om op voorraad te hebben. Alle potjes van vorige 
zomer waren op. Er lagen twee biologische komkommers en twee flinke groene courgettes te 
wachten in de buitenkeuken op wat wij voor hen in petto hadden. Dat was eigenlijk helemaal 
nog niet bekend tot het laatste potje zoetzuur met courgettes ook op was. 
Omdat het ook voor jullie leuk is om op de site van Project7-blad terug te grijpen naar de 
nieuwsbrieven van 'Het Wilde Genieten' in dezelfde periode krijg je nu de link naar de com-
plete uitleg vorig jaar al gegeven. 
Op bladzijde 11 via onderstaande link kun je exact lezen hoe je dit klusje zelf ook kunt uitvoe-
ren als je hier niet bekend mee bent. 
Bij de potjes op de foto's hier getoond heb ik alleen natuurazijn, kokosbloesemsuiker, mos-
terdzaad en gedroogde dille gebruikt. Even gemakkelijk zonder 'van alles en nog wat', even als 
klusje tussen de bedrijven door uitgevoerd. 
Wat ik deze keer wel heb gedaan is de potjes die uit het kokende water kwamen in de lege 
pan teruggezet, in een theedoek 'gewikkeld' met de deksel op de pan. Zo koelen de potjes 

langzaam af. Je ziet weleens wat in leuke filmpjes uit Azerbeidzjaan.       
Daar dekte de dame de weckpotten af met een deken. 
Geniet van onderstaande link naar info die we vorig jaar september hebben gedeeld. Wellicht 
zie je in die nieuwsbrief meer leuke dingen die je nu kunt uitvoeren. 
 
Anneke 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/10/2020-09-HET-WILDE-GENIE-
TEN-SEPTEMBER.pdf   
 

  
  

  

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/10/2020-09-HET-WILDE-GENIETEN-SEPTEMBER.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/10/2020-09-HET-WILDE-GENIETEN-SEPTEMBER.pdf
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Het bestrijden van ongewenste indringers kunnen we 
prima overlaten aan de natuur | Trouw 
 

 
 
De bestrijding van exoten werkt onvoldoende of soms zelfs averechts. Soorten komen dan 
met extra kracht terug. Hoe dat, met behulp van de natuur beter kan, bewijst een project in 
de bossen van Chaam. 
 
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/exoten-bestrijden-de-natuur-blijkt-het-
prima-zelf-te-kunnen~b1b15db9/  
 

 
 

Kappertjes van onrijpe vlierbessen 
 
Kappertjes… We noemen alles wat we kunnen inmaken als kappertjes, automatisch kapper-
tjes. Maar het zijn vaak niet de originele kappertjes. Deze kunnen we kopen in de winkel maar 
wanneer we zelf aan de slag gaan zijn er diverse mogelijkheden om te gebruiken en leuke 
resultaten te krijgen. 
 
In het voorjaar zijn de dichte knoppen van paardenbloemen geschikt. Dit is wel redelijk be-
kend. En in de zomer de zaden van Oost-Indische kers is ook niet onbekend bij wie graag bezig 
is met kokerellen en de 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen kan waarderen om te 
gebruiken. 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/exoten-bestrijden-de-natuur-blijkt-het-prima-zelf-te-kunnen~b1b15db9/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/exoten-bestrijden-de-natuur-blijkt-het-prima-zelf-te-kunnen~b1b15db9/
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Maar al eerder in het jaar zijn de bloemknoppen van speenkruid geschikt, de nog helemaal 
dichte knoppen die er als kogeltjes uitzien. Knoppen van madeliefjes idem, de kiemen van 
beukennootjes, de nog dichte kiemen voordat de kiembladen opengaan, kunnen als kapper-
tjes worden ingelegd.  
Maar ook niet echt bekend, de zaden van de lindebomen, net na de bloei wanneer de zaden 
nog zacht zijn, zijn zij als kappertjes in te leggen. Hiermee is het meteen helder dat je geen 
grote voorraden hoeft aan te leggen als je graag kappertjes gebruikt want er zijn veel momen-
ten in een jaar waarop je kappertjes kunt maken van verschillende gewassen. 
 
En zo kwam het dat ik mij waagde aan de onrijpe bessen van de vlier. 
 

  

 

 

Trossen onrijpe vlierbessen De oogst 

   
De besjes worden afgeritst De gewassen besjes Nu in het Keltisch zeezout 

Een paar mooie trossen geplukt toen zij nog groen waren en als het ware tussen mijn vingers 
van de steeltjes afgewreven.  
Goed afgespoeld en daarna in een schaaltje, dik in het Keltisch zeezout gezet. 
Het schaaltje verdween voor vijf dagen in de koelkast. 
 

   
Alles onder het zeezout Goed afspoelen Het resultaat 
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In een brandschoon potje Nog een week of drie trekken 

 
Daarna de bessen goed afgespoeld maar het zout met spoelwater wel opgevangen en op de 
compostbak gegoten. 
 
De vlierbessen in een brandschoon potje gedaan samen met gedroogde dille en mosterdzaad. 
Azijn aan de kook gebracht, over het geheel gegoten tot net onder de rand. Deksel erop, laten 
afkoelen en daarna in de koelkast gezet. 
Dergelijke potjes mogen een week of drie staan trekken voor je ze gaat gebruiken. 
Kappertjes, leuk om te maken.  
 
Er staan bij ons al diverse verschillende potjes en het speenkruid en de madeliefjes zullen er 
ook op een ander tijdstip aan moeten geloven. 
 
Anneke  

 

Wat is zelfgebakken brood toch lekker 
 
Vorige week hebben we onze ‘buitenkeuken’ aangepakt. De vloer was niet daverend meer en 
we hadden andere ideeën over de inrichting. Hoog tijd om de zaak rigoureus aan te pakken.  
Toen alles weer opgeknapt en gebeitst op zijn plaats stond hebben we als eerste actie twee 
broden gebakken. 
Het recept hiervoor vind je in de ‘Het ‘wilde’ genieten van april 2021, op bladzijde 59. 
(Even een paar aanpassingen: ik heb de hoeveelheid gist veranderd in twintig gram op één 
kilo meel, en de rijstijd verlengd tot dertig à vijfenveertig minuten, afhankelijk van de plek 
waar het deeg staat.)  
Overigens: toen ik pas begon met het bakken van brood, kreeg ik nog wel eens een harde 
onderzijde van het brood. Dat heb ik nu opgelost. Zoals eerder beschreven, heeft een kamado 
een triangel in de kuip hangen, waarin twee pizzastenen kunne worden opgehangen. De een 
vlak boven de gloeiende houtskool (deze wordt ook wel het hitteschild genoemd, de andere 
hangt daar een stuk boven.  
Daar bak je de pizza’s op. Daarboven kun je op de triangel het grillrooster leggen. Ik bak de 
broden nu op het grillrooster, dat niet in direct contact staat met de bovenste pizzasteen. De 
bodem van de broden is nu perfect.  
Deze keer koos ik ervoor om ‘knipbroden’ te maken.  
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Dat doe je door met een schaar de bovenkant in de lengte in de knippen, ongeveer anderhalve 
centimeter diep. 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-HET-WILDE-GENIE-
TEN-APRIL.pdf  
Een impressie van de buitenkeuken en het bakken van het brood.  
 

   
De kamado is nu in de hoek geplaatst, 
en staat dwars op het werkblad van 
de tafel. Dit werkt prettiger 

De houtskool wordt verwarmd met 
een verfbrander. Geen aanmaakblok-
jes meer, geen verbrande olielucht 
meer, en veel minder rook 

De houtskool gloeit binnen enkele 
minuten nadat de verfbrander op 
temperatuur is. Dan is het alleen nog 
een kwestie van geduld tot de bak-
temperatuur is bereikt (190 graden) 

   
Het deeg, na een keer rijzen Na twee keer rijzen, klaar voor de oven. Tijdens het wachten op de juiste bak-

temperatuur rijst het deeg in de bakvorm verder (de pan uit) 

   
Op het grillrooster Brood is klaar, mooie bodem Het tweede brood is ook gebakken 

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-HET-WILDE-GENIETEN-APRIL.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-HET-WILDE-GENIETEN-APRIL.pdf
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Als het brood voldoende is afgekoeld, kan het worden gesneden. 
 
Frank 

 
 

Theemengsel 
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Op de tussentuin/volkstuin in het dorp waar ik woon runnen we met een hele grote groep 
voornamelijk vrouwen zo’n 750 vierkante meter waar we van alles planten voor eigen gebruik 
en de verkoop aan ‘vrienden’.   
Vorig jaar liep dit als een trein, dit jaar is er door de gekke weersomstandigheden in de zomer 
veel minder beschikbaar voor de verkoop en komen we financieel niet uit.  
Om aan wat extra inkomsten te komen bedenk je wel eens wat. Zo bakt iemand heerlijke 
pruimencake. En zo bedacht ik ‘leuk, ik ga een theemengsel maken voor de verkoop’. Anneke 
maakt altijd de nodige theemengsels. Dus het proberen waard dacht ik zo.  
 
Driftig allerlei bladsoorten verzameld, brandneteltoppen, zevenblad, munt, braamblad, fram-
bozenblad, aardbeienblad, gedroogd en in een grote bak gemengd.  
Vervolgens in schone potjes gedaan met gedroogde vlierbessen en appel. De eerste zaterdag-
ochtend zes potjes verkocht terwijl er maar vijf potjes waren, dus maar weer aan de slag met 

drogen       . Leuk om te doen en lekkere thee. 
 
Daarnaast ook nog wat salie en rozemarijn gedroogd en een paar flesjes kruidenazijn gemaakt 
voor de verkoop.  
 
Barbera 

 

Hartjes krijgen een tweede leven  
 
De hartjes van zonnebloemen die overbleven na het gebruik van de bloemblaadjes doen het 
nog heel leuk in decoraties voor op tafel of in de tuin. 
Wel moeten er nog stelen aan zitten, dus daar kun je op anticiperen wanneer je de bloem-
blaadjes in de keuken wilt gebruiken. De hartjes op stelen wel weer op water zetten. 
Dit boeket is een combinatie van de hartjes met hemelsleutel en een paar kleine zonnebloem-
pjes die nog verder uit moeten komen met hun bloemblaadjes. 
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten 
 

Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genie-
ten, is er nu ook voor ieder seizoen een boek ver-
schenen. Hierin staat - uiteraard - weer andere in-
formatie dan in de nieuwsbrieven.  
 
Verschenen zijn inmiddels: 
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar 
Het ‘wilde’ genieten – Zomer 
Het ‘wilde’ genieten – Najaar 
Het ‘wilde’ genieten – Winter  
 
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.  
 
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene 
informatie; het overgrote deel van het boek ech-
ter bestaat uit recepten.  
Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram 
afgemeten recepten, het zijn eerder handreikin-
gen naar en uitdagingen tot hoe jij ‘wilde’ groen-
ten, kruiden, bloemen en vruchten kunt gebrui-
ken 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 namelijk diverse tarieven voor verschillende landen. 
 
Bestellen kan via: 
anneke@project7-blad.nl  
 
 
Geef in je mail even aan welk boek je wilt bestellen. 
 

 

 

  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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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 
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