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Voorwoord: Winterse frisse dagen en toch kunnen we
nog steeds ‘wild’ genieten…
Wild genieten, dit kunnen we op verschillende manieren uitleggen. Er valt in elk geval nog wel wat te
scoren. De deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’ krijgen sinds kort ook ‘te hooi en te gras’
een tip in hun mailbox geschoven.
Zo kregen zij afgelopen week tip nummer 4 waarin
zij even werden geattendeerd op de veldkers die op
dit moment goed te oogsten valt.
Zie deze tip in deze nieuwsbrief opgenomen.
Dan spreken we dus over ‘wild’ genieten ten aanzien van de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare
bloemen.
Op een andere manier genieten we binnen als het
donker is van een extra lichtje, een vlammetje, gerechten die passen bij koudere dagen en weten we
dat over een maand de dagen alweer lengen, we
voorzichtig weer minuten erbij krijgen.
Vooralsnog kan het binnen heel knus zijn.
Genieten gaan we en genoten hebben we al gedaan
met deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’.
We mochten met een stel een heerlijke middag beleven terwijl de deelnemers zuurkool maakten.
We genoten tweemaal een middag van een ‘High
tea’ en we lieten een aantal een ‘Fire Cider’ maken.
Dit hebben we achter de rug en we kijken terug op
vier geslaagde middagen in Drenthe, Friesland en
Noord-Holland.
We laten je de sfeer proeven in deze nieuwsbrief.
Maar we gaan in de komende tijd ook nog leuke
dingen beleven.
Groentebouillon maken, eieren inmaken, citroenen
op zout zetten en kruidenazijn maken, nogmaals
een ‘High tea’ meemaken, wol vilten, allemaal positief en geschikt voor een paar uur samenzijn met
‘Deelnemers voor deelnemers’.
Ongedwongen, heel gezellig, geanimeerde en ook
serieuze gesprekken, naar elkaar luisteren en de rode draad door de middag is het onderwerp
wat voor die middag bedacht is.
Low-budget, want we organiseren geen workshops en dit is een extra gelegenheid naast de
wekelijkse mails met elke keer een plant, boom, struik of plant in de schijnwerpers.
Afgelopen weekend stond de spotlight op de tijm en komend weekend op de den.
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Diverse deelnemers hebben ook hun bijdragen geleverd
aan deze nieuwsbrief, zo ook recepten van enkele heerlijkheden gepresenteerd tijdens de middagen met een
‘High tea’.
We leggen zo de nadruk op deze middagen omdat dit
juist nu meer dan belangrijk is en iedereen in eigen provincie met een aantal deelnemers hiervan kan genieten.
Deelnemers voor deelnemers, personen met eenzelfde
interesse ten aanzien van natuurlijke gezondheid en onderwerpen in een brede zin om naar te kijken, over te
spreken en te behandelen met elkaar.
Maar gewoon samen lekker wandelen kan ook meer
dan inspirerend zijn en er staat voor in N-H al een eerste
wandeling in de steigers.
Daar zal ik ook in het voorjaar een wandeling plannen,
beloofd aan een aantal deelnemers.
Wanneer het daslook weer staat te stralen plannen we
een ‘Daslookwandeling’ in Bergen.
Daar kom ik t.z.t. graag even de dijk voor over uit Friesland.
Want een daslookwandeling in Bergen is nostalgisch,
mooi en geeft heel veel inspiratie.
Op verzoek gaan we dat regelen.
Daar hebben we nu niets aan, maar we geven wel even
weer waar we ons op richten.
Want door onze energie hoog te houden kunnen we
veel meer aan en relativeren.
We moeten het onszelf gezellig maken, waardevolle
dingen blijven delen, want gedachten zijn krachten en
gezien de huidige tijd krijgen we allemaal genoeg uitdagingen te verwerken, beet te pakken of waar je liever
omheen loopt, maar juist door de gelijkgestemde sfeer
via de middagen live bij iemand thuis, gewoon leuke gezelschappen, niets moeilijks, ontstaan er ook contacten
onderling die waardevol zijn en waar wij blij van worden
dat we dit landelijk zien ontstaan.
Wie wel zin heeft om mee te doen maar de jaarlijkse
bijdrage een ‘puntje’ vindt, we zijn niet zwart/wit, we
hebben een hele aardige penningmeester en zij heeft al
een aantal geholpen door de bijdrage over een paar
maanden te verspreiden.
Dit promoten we niet grootscheeps, we zitten als bestuur niet op extra werk te wachten maar we denken
wel mee en zijn echt wel begrijpend als dat nodig mocht zijn.
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Wie meedoet helpt daardoor ook weer mooie projecten
ondersteunen.
Het voedselbos in Menaldum bij Franeker kan de planten
aanschaffen wanneer zij daar een geschikt moment voor
hebben gevonden.
Kinderboerderij Daalhoeve in Maastricht kan een flink
aantal bomen van het lijstje afstrepen die via Project7blad geplant mogen worden.
En zo zijn we met elkaar zaaiende.
Zaaiende om wie daar zin in heeft fijne uurtjes te bezorgen
maar ook wekelijks de blik aan te reiken op een gewas wat
culinair inzetbaar is.
We noemen het ‘Cursus het Wilde Genieten’, maar het is
zo vrijblijvend als jezelf maar wilt.
We wensen natuurlijk wel dat de aangereikte mogelijkheden beetgepakt worden en er steeds meer personen leren
en begrijpen dat we kunnen overleven met dat wat Moeder Natuur ons aanreikt, elk seizoen opnieuw met een
overgave waar we een buiging voor mogen maken.
Afgelopen middag even genoten van het bos ‘hier om de
hoek’, even de najaarsgeur opgesnoven, even stil gestaan
bij druppels aan dennentakken, bij mooi gekleurde bladeren, bij prachtige mossen, bij van alles wat er eigenlijk
altijd is maar toch ook weer zo bijzonder genoemd mag
worden.
Geniet van het moois in je eigen omgeving, van een verlate goudsbloem in de tuin of iets anders dat nog dapper
staat te bloeien zolang de vorst er nog geen vat op heeft
gehad.
Geniet van de komende maand, laat de positieve, waardevolle momenten en gebeurtenissen je stemming bepalen
en weet dat… alles wat je aandacht geeft groeit!
Daarom blijven wij iedereen inspireren om de middagen
zoals aan het ontstaan zijn vooral uit te breiden zodat er onderling mooie herinneringen ontstaan waar je steeds weer blij aan terug kunt denken terwijl je alweer de focus hebt op de
volgende mooie momenten.
Dat heet niet dat je een struisvogel bent, we kunnen onze ogen niet sluiten voor de bizarre
dingen die om ons heen gebeuren maar we kunnen wel met velen een positieve hoge trilling
verspreiden.

Alles wat je aandacht geeft groeit!
Heb het goed met allen die je dierbaar zijn.
Hartelijke groet, mede namens het bestuur van Project7-blad,
Anneke
Gaasterland, 28 november 2021
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High tea in Friesland

Dinsdagmiddag 16 november kwamen we met een stel deelneemsters van ‘Cursus het Wilde
Genieten’ bij elkaar in Franeker.
De gastvrouw had alles gezellig voorbereid en iedereen nam iets lekkers mee, zelfgemaakt,
verantwoord en leuk gepresenteerd.
Wat een heerlijke basis voor dit soort middagen. De kosten zijn het niet maar je zet met elkaar
zoiets waardevols neer.
Er ontstonden na een korte introductie geanimeerde gesprekken en tijdens dit soort momenten is er even totaal niets aan de hand, even geen bijzondere buitenwereld maar een gezellige
binnenwereld.
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Hartige hapjes, zoete hapjes, vijf soorten thee, een serieus woord, een lach, een overdenking,
van alles ontstond, het verliep spontaan en wat mij betreft voor herhaling vatbaar.
Een middag vanaf 13.00 uur tot even na vijven.
Met elkaar kun je veel verwezenlijken, niet één persoon die uren in de keuken staat, maar
allemaal een eigen inbreng, wel even van tevoren met elkaar gedeeld om te voorkomen dat
er geen balans is maar eenieder kon haar eigen creativiteit en ideeën erin kwijt.
Hoe leuk is dit?
Bedenk een wekelijkse onlinecursus, waarbij het woord cursus meer bedoeld is om aan te
geven dat het wel diepgang heeft, maar wat men ermee doet is aan hem of haar, maar dan
de rest… de deelnemerslijst waardoor er leuke contacten ontstaan die op langere of korte
termijn nog weleens extra van belang kunnen zijn.
Heel fijn als je gelijkgestemden kent, met een interesse gericht op ‘wilde’ groenten, kruiden
en eetbare bloemen.
Want ook dat deel is juist nu superbelangrijk.
We moeten veel meer beseffen dat we de natuur nodig hebben en dat veel ‘wilde’ gewassen gewoon voor onze voeten groeien.
Maar tijdens deze middag lag de aandacht op
al het moois en lekkers dat ons door ieders inbreng werd voorgeschoteld.
SUPER!
Zo willen we wel meer middagen meemaken.

Anneke
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High tea in Noord-Holland

Donderdag 18 november reden wij, Barbera en ondergetekende naar Noord-Holland.
Op naar de volgende gastvrouw die deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’ wilde ontvangen om samen een ‘High tea’ te verzorgen.
Barbera had weer een trommel ‘Azerbeidzjaantjes’ mee, ik vijf soorten thee.
En Turkse theeglaasjes, want daaruit drinkend smaakt je thee echt zoals thee hoort te zijn.
Althans, dat vinden wij en daarom laten we de anderen dit ervaren.
Dienbladen in een bijpassende stijl en we zijn er klaar voor.
Een bloemenarrangement met een lichtje erin mag niet ontbreken voor de sfeer en zo kwamen we goedgemutst in Benningbroek aan.
Het weer werkte ook heerlijk mee, prachtig winters weer met een zonnetje.
Het voelde meteen gezellig.
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We begonnen de middag met een heerlijke bietensoep van de gastvrouw en daarna een voorstelrondje. Nou… rondje, deze middag vulde zich met een lang voorstelrondje maar dat verliep
heel natuurlijk.
Via het voorstellen kwamen er onderwerpen voorbij waar even langer over gesproken werd.
Tussendoor presenteerde eenieder de zelfgemaakte lekkernijen. Wat een feestje!
We zeggen het al langer: we moeten zelf de slingers ophangen in deze tijden en dat deden we
op gezellige wijze, waarbij hele serieuze zaken ook besproken mochten worden.
Want wanneer je met gelijkgestemden bij elkaar komt dan is het onvermijdelijk dat er onderwerpen aangesneden worden die je raken.
Dat mag, dat is goed en we kwamen tot de conclusie dat we ieder afzonderlijk niet alleen
staan.
We kijken terug op een waardevolle middag, een bijzondere sfeer en we reden opgewekt terug naar Friesland.

Heel mooi wat we mochten meemaken; twee middagen, tweemaal eenzelfde invulling en totaal verschillend en toch qua intenties en belevingen ook weer hetzelfde.
Heel bijzonder, beiden zeer waardevol en heerlijk om aan terug te denken en via de foto’s om
op terug te kijken.
Anneke
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Culinaire lekkernijen gedeeld van deelnemers voor
deelnemers…
Culinaire lekkernijen…
We mochten twee heerlijke middagen beleven met deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’.
Een middag in Friesland en een middag in Noord-Holland.
Een aantal personen leverde het recept aan van wat zij hadden ingebracht.
We laten jullie graag meegenieten.
En zo brengen kleine groepen grote dingen voort.
We kwamen steeds met een paar bij elkaar en delen het groots, zodat wie dat wil, het kan
maken.
Leuk voor een ontspannen moment waarbij je even helemaal de blik gericht hebt op je eigen
kleine wereld samen met een paar gelijkgestemden om jezelf ook geestelijk positief te voeden.
De recepten zijn bedoeld voor gerechten en lekkernijen om op te eten maar de sfeer bepaalt
ook ons geestelijk welzijn.
Genieten van kleine dingen is belangrijker dan ooit.
En met deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’ mogen wij op gezette tijden live meegenieten van wat er allemaal kan ontstaan.
Geniet van de bijdragen, maak het na, gebruik het ter inspiratie, leef je uit!
Anneke

Recepten
Hieronder vind je de recepten van de volgende inzendsters:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nanny van Vulpen
Joke Oosterbeek
Hanneke Reitsma
Barbera Smit
Geertje Swart-Hazen
Marjan Kooistra
Neeltje Kunst
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Havermoutbollen
Bijdrage van:

Ingrediënten:

Nanny Van Vulpen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

350 gram havermout (24 uur geweekt, in water)
Snufje zout
2 eetlepels oerzoet suiker
2 eetlepels wijnsteenbakpoeder
100 gram volkoren rijstmeel
100 gram boekweitmeel
3 grote gekookte zoete aardappelen
1 mok gewelde rozijnen
1 goudrenet gesnipperd (optie)

Werkwijze:
De zoete aardappelen goed door de havermout mengen
Oerzoet, wijnsteenbakpoeder en meel toevoegen
Mengen
Rozijnen (en eventueel appel) toevoegen
Met een ijsschep bollen maken op een bakplaat
Bij een AGA-fornuis: 40 minuten in de hete oven en vervolgens 10 minuten in de kookoven
(Anders ong. 25-30 minuten in de oven bij 195 graden, kijken of ze gaar zijn)
N.B.: Op de foto zie je vooraan een havermoutbol.
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Melkkefir taart
Bijdrage van:

Ingrediënten:

Joke Oosterbeek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

450 gram bloem (375 gram voor de bodem, 75 gram voor de
vulling)
1 theelepel baking soda (natriumbicarbonaat)
1 zakje vanillesuiker
200 gram suiker (125 gram voor de bodem, 75 gram voor de
vulling)
4/5 eieren
een snufje zout
250 gram boter
500 milliliter kefir
200 milliliter crème fraîche of roomkaas
geraspte schil van een biologische citroen

Werkwijze:
Voor het zandtaartdeeg voor de bodem en de randen:
Doe 375 gram bloem, de baking soda, de vanillesuiker, 125 gram suiker, één ei en de boter in
een kom.
Meng alles goed dooreen, zodat een mooi deeg ontstaat.
Leg dit deeg op de bodem en over de randen van een taartvorm.
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Voor de vulling:
Splits de overige eieren.
Roer de eierdooiers met de overige 75 gram suiker schuimig.
Spatel de 75 gram bloem erdoor, en voeg de kefir, de crème fraîche of roomkaas (losgeklopt), en de citroenrasp toe aan de eierdooiers.
Klop de eiwitten stijf en spatel ze door de eierdooiermassa.
Schep deze massa op het zandtaartdeeg.
Zet de bakvorm dan in de oven en bak alles op 200 graden gedurende ongeveer 40 minuten.
Met lemoncurd:
• rasp van 2 citroenschillen
• sap van de citroenen
• 200 gram suiker
• 125 gram boter
• 2 eieren
Smelt, in een kom - au bain-marie – de boter en de suiker.
Voeg het citroensap toe en roer dit mengsel dooreen.
Voeg de eieren toe.
Blijf rustig roeren tot de lemoncurd dikker wordt, dit duurt ongeveer 20 minuten.
Eet smakelijk.

Wortelcake
Bijdrage van:

Hanneke Reitsma
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Ingrediënten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gram geraspte wortel
100 gram rozijnen
3 eieren
200 gram kokosolie of boter
200 gram (biologische) suiker
250 gram meel (eigen keuze)
1 theelepel baking soda
2 theelepel koek- en speculaaskruiden
rasp van een biologische sinaasappelschil
100 gram grof gemalen pecannoten, (walnoten is een alternatief)

Werkwijze:
Rasp de wortel fijn. Wel de rozijnen (eventueel rozenwater, amaretto of rum toevoegen
voor de smaak). Klop de eieren met de olie en suiker romig.
Voeg het meel, de baking soda en eventueel wat zout toe en klop het beslag glad.
Voeg het wortel- en sinaasappelrasp toe. Roer nog even door.Stort het beslag in een ingevette vorm en bak het in de oven ongeveer 55 minuten op 180 graden.
Contoleer voor je de cake uit de oven haalt of hij gaar is, door met een (saté)prikker te testen. Als je hem schoon uit de cake haalt, is deze gaar.

Azerbeidzjaanse snoepballetjes
Bijdrage van:

Barbera Smit
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Ingrediënten:

Gedroogde zuidvruchten zoals:
• dadels
• vijgen
• abrikozen (ongezwavelde)
• rozijnen
• gemengde noten, in plaats van alleen walnoten zoals in het
filmpje worden gebruikt.

Werkwijze:
Omdat ik de afgelopen jaren steeds op zoek ben naar leuke en lekkere recepten zonder suiker
en zonder gluten dacht ik toen ik dit filmpje tegen kwam: “Yes!”
https://www.youtube.com/watch?v=CQuKEVeCKK0
Die gaan we een keer maken, alleen wel in aangepaste vorm.
Een suiker- en bloemvrij dessertrecept wat ook uitstekend smaakt bij de koffie en de thee of
bij een glas limonade.
Voor twee keer een high tea heb ik 50 snoepballetjes gemaakt. Hiervoor werd gebruikt:
• 500 gram gemengde noten
• ca 150 gram vijgen,
• ca 150 gram dadels,
• ca 150 gram abrikozen en
• ca 150 gram rozijnen,
• nog wat zaden en pitten en
• een paar eetlepels kokos
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.
De totale hoeveelheid ingrediënten was rond de
1100 gram en ik heb daar zoals gezegd rond de 50
snoepballetjes van gemaakt.
Wat gemalen gemengde noten apart gehouden en
op een bord gedaan en daar de balletjes doorheen
gehaald zodat je ook aan de buitenkant een laagje
noten hebt.
Geniet van dit heerlijks,
Barbera

16

Tapenades voor de High Tea
Bijdrage van:

Geertje Swart-Hazen

Ingrediënten:

Nummer 1:
• courgette gestoomd
• zoete aardappel gestoomd
• kleine ui gesneden
• pijnboompitten gemalen
• Keltisch zeezout snufje
• snufje gemberpoeder
• snufje kaneel
• Il Poggiolo olijfolie
Nummer 2:
• paprika gestoomd
• pastinaak gestoomd
• kleine ui gesneden
• zonnebloempitten gemalen
• Keltisch zeezout snufje
• teentje knoflook
• korianderzaadjes naar smaak geplet
• Il Poggiolo olijfolie
Nummer 3:
wortel groot stuk, gekookt (van Blauwe Stip)
pompoen in stukjes, gestoomd (eigen tuin)
kleine ui gesneden
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Keltisch zeezout - een snufje
lepeltje mosterd naar smaak
brandnetelzaden naar smaak
Il Poggiolo olijfolie

Werkwijze:
Voeg alle ingrediënten samen. De ui en of knoflook kun je eventueel een beetje glazig bakken,
maar dat hoeft niet. Ik heb dit in deze recepten wel gedaan.
Voeg er olie bij en maak het met de staafmixer smeuïg en proef telkens of je de smaak lekker
vindt. Voeg anders nog wat extra van de smaakmakers toe.
Malen doe ik in een koffiemolentje (waar ik dus nooit koffie in maal). Hierin maal ik ook altijd
de lijnzaadjes, zodat ze vers zijn voor gebruik. Wij kunnen namelijk geen hele lijnzaadjes verteren en al gebroken lijnzaden in een zakje zijn al ver geoxideerd.
Maak een paar potjes heel schoon met sodawater en kokend water of zet ze schoon in de
oven om te steriliseren. Vul de potjes met de smeersels en giet er een laagje olie op.
Telkens als je iets uit het potje hebt gebruikt, maak je de rand schoon en giet je er weer een
laagje olie op om het zo goed te houden. Je bewaart de potjes in de koelkast. Ik adviseer om
meerdere kleine potjes te maken dan 1 grote pot. Dan kun je er langer plezier van hebben.
Geniet-ze!
Geertje Swart

Fryske Dûmkes volgens pake's recept
Bijdrage van:

Marjan Kooistra
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Ingrediënten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 gram witte basterdsuiker
150 gram zachte roomboter
300 gram Zeeuwse bloem (Albert Heijn heeft dit in het assortiment)
1/2 theelepel baksoda
15 gram melk (ja echt gram)
80 gram gehakte amandelen
15 gram anijszaad
1 losgeklopt ei
2 eetlepels (biologische) kristalsuiker

Werkwijze:
Benodigdheden:
•
bakplaat met bakpapier
•
deegroller
Bereidingswijze:
1. Verwarm de oven voor op 200 graden.
2. Meng de zachte roomboter met de basterdsuiker en het ei en klop het schuimig (bewaar een beetje van het ei om straks de koekjes mee in te smeren). Voeg de bloem
en de baksoda toe en meng goed. Voeg de melk toe. Voeg ook de gehakte amandelen en het anijszaad toe.
3. Bestuif het aanrecht met wat bloem en rol het deeg uit tot een plak van 2 centimeter
dik. Snijd er repen van en snijd in de gewenste maat van de dûmkes.
Druk eventueel met je duim een afdruk in het koekje en besmeer met wat ei en bestrooi met kristalsuiker.
4. Verdeel de koekjes op de bakplaat en bak in 12-15 minuten goudbruin.
Ik heb zelf de koekjes nog een keer gedraaid en ook de onderkant nog even gebakken zodat
ook deze goudbruin wordt en de koekjes dus lekker knapperig zijn.
Ik heb maar een klein oventje dus misschien is dit in een losse oven niet nodig.
Smikkelen maar!!!
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Oranje smoothie
Bijdrage van:

Ingrediënten:

Neeltje Kunst

•
•
•
•

mango
wortel
sinaasappel
gember

Werkwijze:
Verwerk deze groenten en vruchten, zoals je gewend bent een smoothie te maken.
Op de foto zie je links een van de zelfgemaakte theesoorten met o.a. hibiscus van Anneke,
rechts zie je de groente-/vruchten smoothie van Neeltje.
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Het is niet mijn bedoeling om recepten en/of degenen die recepten aanleveren af te branden, maar toen ik in een van de recepten het woord erythritol tegenkwam, vond ik, dat ik
toch even moest reageren.
Ik vond onderstaand artikel op een Amerikaanse site en heb het, ter informatie, even vertaald.
Frank Bleeker

Wat is erythritol?
Erythritol bijwerkingen en gevaren

Bron: https://meritagemed.com/erythritol/
Vertaling: Frank Bleeker
Veel mensen zijn al op de hoogte van de
kunstmatige zoetstof aspartaam, een ingrediënt dat vaak wordt aangetroffen in kauwgom en pepermunt (en suikervervangers), dat
bekend staat om een verscheidenheid aan onaangename bijwerkingen.
Een minder bekende kauwgom-/pepermunt-ingrediënt is erythritol, een ander type
kunstmatige zoetstof, dat geen vriend is voor je gezondheid als het in grote hoeveelheden
wordt geconsumeerd.

Wat is erythritol?
Erythritol is een kunstmatige zoetstof die veel wordt gebruikt in suikerarme en suikervrije voedingsmiddelen. Het is ontworpen om suiker en calorieën te vervangen om "dieetvriendelijke" resultaten te creëren.
Erythritol-zoetstoffen in poedervorm bakken op een manier die bijna identiek is aan suiker en worden gemaakt door bepaalde natuurlijke suikers te combineren en te vergisten.
Maïs wordt vaak gebruikt om de zoetstof te maken; het wordt echter ook van nature aangetroffen in watermeloen, sojasaus en peren, naast andere voedingsmiddelen.
Dergelijke voedingsmiddelen omvatten gefermenteerde opties zoals kaas, evenals gefermenteerde dranken, waaronder wijn en sake.
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Het is geclassificeerd als een koolhydraat volgens de FDA1 en wordt niet alleen gebruikt
om zoetheid aan voedsel toe te voegen, maar ook om textuur en massa toe te voegen. De
zoetstof voorkomt ook problemen met bruin worden en uitdroging.
Ondanks het koolhydraten-label wordt erythritol niet door het lichaam opgenomen en zal
het niet bijdragen aan gewichtstoename. Het zoetmakende effect dat deze stof geeft, komt
van suikeralcoholen. Suikeralcoholen worden niet afgebroken in het lichaam en dragen
dus niet bij aan je dagelijkse inname van koolhydraten.
Erythritol wordt over het algemeen gemaakt van GGO2-maïszetmeel en wordt ook wel een
"onzichtbaar GGO-ingrediënt" genoemd. Het kan in de toekomst als insecticide worden
gebruikt vanwege het kennelijke vermogen om insecten te doden. Deze stof wordt vaak
verkocht aan diabetici en mensen met gewichts- en stofwisselingsproblemen, omdat het
een zoete smaak geeft zonder de insulinepiek of extra kilo's.
Hoe goed het gewichtstoename voorkomt, wordt later in dit artikel besproken.

Wat zijn de bijwerkingen van erythritol?

Ondanks dat het lichaam deze kunstmatige zoetstof niet afbreekt, kan het toch een aantal
vervelende bijwerkingen veroorzaken. Erythritol-bijwerkingen omvatten meestal spijsverteringsproblemen en diarree.
Het kan ook een opgeblazen gevoel, krampen en gas veroorzaken. Bovendien zorgen erythritol en andere suikeralcoholen vaak voor meer water in de darmen, waardoor diarree
ontstaat. Misselijkheid en hoofdpijn kunnen ook voorkomen.
Dit laatste symptoom is vaak een gevolg van overmatige diarree omdat het lichaam uitgedroogd is.
Het laxerende effect waar de stof om bekend staat, geldt voor alle suikeralcoholen. U moet
een aanzienlijke hoeveelheid erythritol consumeren om deze effecten te ervaren.
Een onderzoek wees uit dat het consumeren van ongeveer een halve gram zoetstof per
pond lichaamsgewicht veilig is en niet zal leiden tot bijwerkingen.
Over het algemeen moet je meer dan 18 gram consumeren om problemen te ervaren.
Geen twee menselijke lichamen zijn echter hetzelfde, dus hoewel het innemen van 18
gram of meer van de stof u kan beïnvloeden, heeft dit mogelijk geen invloed op uw vriend
of buurman.
Nog een andere mogelijke complicatie die deze zoetstof met zich meebrengt, is te veel
eten. Omdat het niet door het lichaam wordt verteerd, kan het je hersenen laten denken
dat je nog steeds honger hebt. Dit is een enigszins ironische bijwerking, aangezien de stof
vaak wordt gebruikt in suikervrije en andere "dieet" -voedingsmiddelen.

Wat zijn de gevaren van erythritol?
Aangezien de bijwerkingen van deze stof afhankelijk zijn van de dosis, zijn de gevaren
relatief aan de ingenomen hoeveelheid.
Hoe gevoelig u bent voor de kunstmatige zoetstof en suikeralcoholen, in het algemeen kan
dit leiden tot een licht maag-darmklachten tot ernstige misselijkheid en diarree.
Het consumeren van grote hoeveelheden erythritol kan ernstige diarree en misselijkheid/braken veroorzaken als u een verhoogde gevoeligheid heeft, wat kan leiden tot uitdroging. Als de diarree aanhoudt, duurt het niet lang voordat het lichaam uitgedroogd
raakt.
1
2

The United States Food and Drug Administration
Genetisch Gemodificeerd Organisme
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Daarom komen sommige mensen met voedselvergiftiging in het ziekenhuis terecht. Ze
kunnen vloeistoffen niet binnenhouden en zullen intraveneuze zoutoplossingen nodig
hebben om gehydrateerd te blijven en uit levensbedreigend gevaar te blijven.
Langdurige gastro-intestinale problemen door voortdurende consumptie kunnen leiden
tot chronisch brandend maagzuur, prikkelbare darmsyndroom en indigestie.
Deze problemen zijn niet alleen ongemakkelijk, ze leiden ook tot extreme stress. Onderzoek wijst op een krachtig verband tussen stress en maagklachten. De hersenen en de
maag zijn volgens dit onderzoek met elkaar verbonden, waarbij de maag "extreem gevoelig is voor onze stemmingen".
Stress is een sleutelfactor bij maagproblemen, dus als u chronische angst ervaart en een
dieet met veel van deze kunstmatige zoetstof of andere suikeralcoholen consumeert, verergert u het probleem. U zult waarschijnlijk meer maagproblemen en meer stress ervaren
in wat een zeer nadelige cyclus zou kunnen worden.
Erythritol heeft geen andere gezondheidsvoordelen dan zijn werk als hulpmiddel bij het
afvallen, maar nogmaals, dit voordeel is discutabel. Het is geen gevaarlijke kunstmatige
zoetstof omdat het in grote hoeveelheden niet als dodelijk wordt beschouwd.
Te veel innemen gedurende een lange periode kan echter leiden tot ernstige gastro-intestinale problemen die chronisch kunnen worden, afhankelijk van uw constitutie en algehele levensstijl.
Als u denkt dat u in uw leven te veel erythritol heeft gegeten en u zich zorgen maakt over
het effect ervan op uw maag-darmkanaal en maag, schakel dan over op volwaardige voeding. Genieten van een dieet met veel fruit, groenten en volle granen en weinig suiker en
bewerkte voedingsmiddelen is een van de beste dingen die u kunt doen voor uw lichaam
en geest.
Hele voedingsmiddelen zijn helend en reinigend, en bevatten niet de lange lijst van ingrediënten die hun bewerkte tegenhangers wel hebben. Koop zoveel mogelijk van lokale boerenmarkten en vraag de verkopers of ze pesticiden gebruiken of niet. Koop hele voedingsmiddelen van leveranciers die biologische producten verkopen om te genieten van een
gezonder, gelukkiger leven.
Als u zich nog steeds zorgen maakt over uw erythritol-consumptie, maak er dan een gewoonte van om elke keer dat u naar de supermarkt gaat voedseletiketten te lezen. De algemene regel is dat als je de meeste ingrediënten op een voedseletiket niet kunt uitspreken of spellen, het op het schap moet blijven staan.
Dit omvat alle pepermuntjes en kauwgom-look voor biologische versies in natuurvoedingswinkels en online om te voorkomen dat u meer kunstmatige zoetstoffen binnenkrijgt dan u denkt.
Leer uzelf meer over het eten en drinken dat u consumeert en geniet van de resultaten!
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Kennismaking in Limburg
Afgelopen zaterdag 6 november hadden we met een groepje van 3 afgesproken bij onze gastvrouw in Neer. We hadden meteen een klik met elkaar en na een gezellig praatje zijn we gaan
wandelen in het mooie buitengebied van Neer.
We zagen de prachtige Neerbeek, de Maas, 3 reigers, koeien, schapen, een heel aanhankelijke
ezel, en diverse bomen, heesters en kleine (eerbare) planten. Onze gastvrouw wist er veel
over te vertellen wat bijzonder interessant was, en aan het eind hebben we haar mooie tuin
mogen bewonderen, met veel kruiden, groenten en eetbare planten.
En niet te vergeten de geweldige eucalyptusboom in de voortuin.
Daarna hebben we nog lang gekletst met lekkere thee erbij en heerlijke zelfgemaakte hapjes.
Het was een bijzonder fijne middag en zeker voor herhaling vatbaar, en misschien de volgende
keer wel met een grotere groep.
Groeten, May
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Iedere plant heeft zijn eigen verhaal
Marijke de Bruijn
Wat lijkt de tijd snel te gaan. Alsof de tijd anders aanvoelt dan andere jaren in deze roerige
tijden. Hierdoor heb ik mijn agenda meer nodig dan anders om mijn afspraken bij te houden,
om maar niets te vergeten. Ongetwijfeld zullen de ontwikkelingen in de wereld hiermee verband houden.
Gelukkig gaat het leven nog steeds gewoon door. Waar ik ook loop, of het in het bos of in de
stad is, overal zie ik prachtige herfstkleuren om me heen. En wandelen is heel goed voor je
fysieke en mentale gezondheid. Het helpt tegen somberheid, wat juist nu heel belangrijk kan
zijn. Bewegen zorgt ervoor dat je spieren goed gesmeerd blijven. Zelf heb ik last van mijn gewrichten maar ik merk dat ik, door elke dag te wandelen en te blijven bewegen, mijn lichaam
een groot plezier doe.
Ik blijf fitter en mijn gewrichten doen minder pijn op een dag dat ik me meer beweeg.
Soms is dat wel eens lastig hoor zoals bij een drukkere dag. En je hoeft echt niet “hard” te zijn
voor jezelf. De gedachte dat je het doet omdat je goed voor jezelf mag zorgen is belangrijk.
Het is cruciaal om je lichaam goed te blijven
aanvoelen, omdat niemand anders voelt wat
jij voelt. En zo te leren vertrouwen op jezelf en
je eigen gevoel en intuïtie hierin. Laat niemand je daarbij van de wijs brengen.
Van de week wandelde ik over de zandvlakte.
Het was prachtig weer. De zon scheen. Ik heb
een paar foto’s gemaakt van de Grove Den oftewel de Pinus Sylvestris.
Pinus betekent Naaldboom. Sylvestris betekent: van het bos.
In de Oudheid was deze boom belangrijk. Het
leverde brandstof op (hout), het werd gebruikt als medicijn, maar het leverde in de
winter ook vitamine C op als er verder weinig
planten groeiden. Ook werd (en wordt) er
houtteer van gemaakt vanwege zijn antiseptische en beschermende werking.
Hoewel we de traditie lijken te kennen van de
Dennenboom als de kerstboom (o dennenboom, o dennenboom…) blijkt het de Spar te
zijn die echt wordt gebruikt als kerstboom.
De Grove den kan namelijk maar liefst 40 meter hoog worden, heeft een roodachtige stam
(nog duidelijker als het geregend heeft) en kan wel 600 jaar oud worden!
Ze bloeien bij voorkeur op arme droge grond.
Er groeien veel dennen bij ons in de buurt (Veluwe).
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Uit veel bronnen blijkt dat de boom als
inheems wordt gezien maar er blijken
ook bronnen te zijn die dit weer tegenspreken.
Dennennaalden hebben een heel aromatische geur. De naaldjes staan in
paartjes van 2 en worden zo’n 8 centimeter lang
Pak maar eens wat naalden en wrijf er
mee door je vingers. Je zult merken dat
de ene boom weer anders ruikt dan de
andere.
Van deze naalden kan je een thee trekken. De naalden aan de top zijn hiervoor
het lekkerste.
Het mooie van deze boom is dat je dit het hele jaar door kan doen. Ik kies voor de naalden die
ik het lekkerst vind ruiken en aangezien ik veel wandel, weet ik inmiddels welke bomen dit
zijn.
Als je oogst, doe dit dan altijd met respect voor de boom. En pluk altijd vanaf ongeveer borsthoogte in verband met plassende honden (of mensen).
Pak een bosje dennennaalden, knip deze in stukjes. Je kan ze eventueel ook nog kneuzen in
een vijzel. Doe ze in kokend water, en laat het nog 20 minuten trekken.
Ik zet het op een theelichthouder om het warm te houden).
Zeef de naalden af en geniet van een heerlijke kop gezonde thee welke onder andere vitamine
C bevat. Juist lekker en nuttig in dit winterseizoen.
Als je niet zoveel verstand hebt van bomen is het handig om er echt zeker van te zijn dat je de
goede boom voor je hebt. De Taxus lijkt er namelijk enigszins op en is ook groenblijvend maar
is zeer giftig.
De inhoudsstoffen zijn etherische oliën, bitterstoffen, hars, tannine, Vitamine C, boterzuur en
chamazuleen.
Dit kan helpen en ondersteunen bij aandoeningen van de luchtwegen, het werkt slijmoplossend en helpt bij het ophoesten van slijm. En het helpt het immuunsysteem te ondersteunen.
Medicinaal worden de naalden, de jonge toppen, het hout, de hars en de pollen gebruikt.
De Den kan zowel uit-als inwendig gebruikt worden.
Dit kan via een tinctuur, warme infusie (thee), dennenknop siroop en zalven/crèmes.
Ook hierbij wil ik graag aanvullen dat je moet opletten bij zwangerschap.
Je kan het dan beter niet gebruiken. Het kan namelijk mogelijk een baarmoederstimulerende
werking hebben.

ADVENT SPIRAAL met kruiden
Ik maakte een advent spiraal van brooddeeg voor op tafel. Het is heel makkelijk en erg leuk
om te maken.
En de kans is groot dat je de ingrediënten al in huis hebt. Het is ook leuk om dit met kleine
kinderen te maken maar voor jezelf is het net zo leuk.
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Met het versieren van de spiraal kan je het zo
gek maken met de versiering als je zelf wilt.
Leef je uit!
Zoals je ziet op de foto heb ik in de spiraal 24
gaatjes gemaakt met een kaarsje, maar je kan
er ook voor kiezen om er elke dag een gekleurd balletje in te doen, of kastanjes of theelichtjes of iets anders.
Je kan de spiraal versieren met verse takken of
kunsttakken.
Dennenappels, of ander leuk materiaal wat je
aan de wintermaanden doet denken. Het is
maar net wat bij je past.
Ik heb eerst zoute brooddeeg gemaakt.
Het recept wat ik hieronder zal delen was voor
mij precies genoeg om de spiraal te kunnen
maken.
Als je meer wilt maken, geldt de verhouding die hieronder staat:
• 3 koppen bloem
• 1 kop zout
• 1 kop water
• 1 eetlepel olie (olijfolie, zonnebloemolie, babyolie, wat je maar hebt staan)
Je mengt eerst de bloem met het zout. Hier voeg je 1 eetlepel olie aan toe.
Dan voeg je terwijl je verder kneedt, steeds meer water toe tot je een mooie bal van het deeg
kan maken. Als het deeg te nat is voeg je meer bloem toe.
Als het deeg te droog is voeg je meer water toe.
Je rolt van het deeg een “slang” en deze drapeer je zo, tot er een spiraal ontstaat. Je kan ervoor
kiezen om dit gelijk op de bakplaat te maken.
Ik maakte de gaten in de spiraal door er een kaars of iets anders, in te drukken om de juiste
vorm erin te krijgen voor het bakken.
Ik gebruikte hiervoor een kerstboomkaarsje.
Daarna gaat de spiraal de oven in.
Gemiddeld een uurtje op 100 graden maar dit kan per oven wisselen.
Mijn oven (gas) deed er iets langer over.
Als de spiraal klaar is en afgekoeld, kan je het gaan versieren en de kaarsjes erin steken.
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Recept Rode Bieten
Een Super Food! Ze bevatten veel foliumzuur, mangaan, kalium, koper, ijzer, vezels en magnesium. Belangrijke plek in het Moermandieet. Krachtige antioxidanten.
In de zomer schrap ik de rode bieten en eet ze vaak rauw, in een salade.
1 kilo rode bieten
Laurierblad – 1 ui – kruidnagels en peperkorrels
Met water opzetten en koken en daarna - op klein vuur - 2 uur laten garen.
Salade maken
De bieten ontvellen, en in stukjes snijden
2 appels schillen en in stukjes snijden
150 gram rozijnen even in heet water spoelen en erdoor doen
Saus van extra vergine Griekse olijfolie EIRINI gebruikt (besteld bij
Ineke Haisma in Marrum) en sap
van een halve sinaasappel
1 stukje knoflook erbij – beetje zout
en peper.
Beetje appelazijn erdoor en een
schep honing van de imker (niet uit
de superwinkel)
Ik heb ook nog een potje zelfgemaakte courgette in het zuur (erbij
gezet) voor de liefhebber
Na alles gemixt te hebben, als extra,
geitenkaas erbij en walnoten.
Je kunt er ook nog avocado doorheen doen
Smakelijk eten !
Als groentesap: wortel, appel, biet
en gember.

Recept van/via:

Maria Brukx
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Ruim-je-keukenkastje-op zout…
Kruiden opruimen klinkt niet zo gezellig maar wanneer je toch graag diverse potjes wat sneller
wilt legen kun je deze ook in een kruidenzout verwerken.
Recent heb ik onze kruidenvoorraad ook eens helemaal nagelopen en er was niets wat echt
weg moest, maar omdat we ook zelf diverse soorten drogen en malen was de voorraad over
het afgelopen jaar stiekem meer gegroeid dan we daarvoor gewend waren.
Naast de zelfgemalen soorten zoals paprikapoeder, chilivlokken, uienpoeder, courgettepoeder, pompoenpoeder en champignonpoeder stonden er ook gekochte soorten uit Georgië en
uit eigen land in de kast.
Te veel om op te maken in pannen soep, op gebakken eitjes, in rijstmaaltijden of waar je maar
kruiden in wilt verwerken.
Geen probleem; een paar pakken Keltisch zeezout genomen en vele soorten goed door het
zout geroerd.
Als je een grote schaal neemt zodat je goed kunt mengen dan kun je alles gelijkmatig verdelen.
Het resultaat was een prachtig mengsel. De zoutpot gevuld, twee weckpotten gevuld en zo
kan ik eens een potje vullen en cadeau geven.
Kruidenzout, voor van alles te gebruiken waar je maar Keltisch zeezout in wilt verwerken.
Deze manier van kruidenzout maken was een actie om te voorkomen dat de soorten die we
in het afgelopen jaar droogden en waar we best veel van hadden jaren in de kast blijven staan.
Heerlijk opgeruimd, voldaan gevoel en het kruidenzout smaakt ook heerlijk als tafelzout om
even een beetje over een gekookt eitje te strooien.
Een heel klein beetje deed het ook goed in een dressing door een salade.
Keltisch zeezout, 84 mineralen en spoorelementen, goed voor ons, mits je niet overdrijft en
vele kruiden en gedroogde groenten hebben ook hun positieve werking dus alles met elkaar
leverde dit een verrassend resultaat op.
Opgeruimd staat netjes! Zelf gemaakt is superleuk!
Anneke
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De Levensvlam
De vlam flikkert en
verdringt het duister
het licht, van verre reeds te zien
is baken in de donk’re nacht
waar menigeen op heeft gewacht
Het wezen van de mens op aard’
kan zonder vlam niet leven
De vlam in ieder van ons kan
de levensroute doen beleven
Wij kunnen kiezen, levenslang
voor goede en/of kwade zaken
Een keuze is van groot belang
die dus de levens-kern zal raken
De vlam als baken, voor de mens
om steun te zijn voor velen
en vredig naast elkaar te leven
De vlam zal doven op het eind
de kaars is opgebrand
onze vlam zal echter blijven waken
als vlam van eeuwig voortbestaan
zal onze vlam aan Gene Zijde
dan nimmer op geraken?
Bertus Singor
September 2015
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De eerste zending weer gemaakt voor onze gevleugelde vrienden en vriendinnen
Vogelvoer… de tijd gaat snel. Voor mijn gevoel hebben we net de laatste lege kommen en
mokken uit de tuin opgeruimd en afgewassen.
Inmiddels is er een zomer verstreken, is er van alles gebeurd en mogen de kommen en mokken
weer tevoorschijn gehaald worden.
Het is wel belangrijk serviesgoed met een oor te gebruiken want met behulp van een stukje
touw kan het daaraan opgehangen worden.
Sterker nog, de mezen leken wel al te wachten op ons.
Ze scharrelden op de plekken waar we voorgaande jaren de gevulde serviesonderdelen ook
hadden hangen en ze zaten op het raamkozijn naar binnen te gluren.
Dat maken wij er dan natuurlijk van,
maar zonder gekheid, ze staan op de rand van het
kozijn met hun koppie naar het raam. Ja dames en heren, we gaan weer aan de slag.
Beloofd is beloofd, we hadden nog twee bekers ossewit, uiteraard biologisch, in de koelkast
staan, dus deze verdwenen in een pan en mochten langzaam smelten, zonder te koken.
Vogelvoer in sauskommen, een mok en kopjes gedaan, takjes in de aanslag en het gesmolten
vet tussen het voer laten lopen.
Op tijd een takje tegenover het oor van het servies geplaatst en het voer goed laten verzadigen.
Je kunt met het takje even goed omroeren zodat het vet overal komt.
Als het stukje servies mooi gevuld is, goed laten uitharden, wat buiten als het fris of koud is
snel gaat.
Jaren geleden bedacht ik dit, servies met een oor, takjes waar de vogels op kunnen staan tijdens het dineren.
Inmiddels hebben velen dit opgepikt en nagemaakt. Top!
De vogels verdienen ook gezond voer en wie loopt te ‘zeuren’ over netjes, dat dit slecht is voor
de vogels omdat ze daarin verstrikt kunnen raken… dat is met deze methode niet aan de orde.
Overigens is er nog nooit een vogel voor onze voeten dood neergevallen door te zijn blijven
haken aan een netje.
Wie met een auto de weg opgaat kan ook een ongeluk krijgen.
Sommige dingen worden ook tot in het extreme doorgetrokken en diezelfde mensen kunnen
dat wat heel belangrijk is afdoen als… ach ja, het zal mijn tijd wel uitdienen!
Maar… de vogels zijn bij restaurant Bleeker allemaal van harte welkom, zonder toestanden,
geen gedonder, geen controles, allemaal mogen zij genieten van de inhoud van de kommen,
mokken en kopjes.
Sauskommen, voor rond de € 1,50 kun je al slagen bij een kringloopwinkel. Ideaal, want ze zijn
minder snel leeg dan een kopje en het staat ook leuk.
Anneke
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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 bloemenals de moestuin, door deskundige presentatoren in een tv-programma verwerkt. Geen moeilijke 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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Zuurkool gemaakt
Donderdagmiddag 4 november een hele gezellige middag in Drenthe beleefd met een aantal
deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten'.
Wie met de wekelijkse cursus per mail meedoet krijgt de gelegenheid dit soort middagen mee
te maken.
Samen iets ondernemen, in dit geval maakten allen een pot zuurkool.
De volgende keer gaan zij groentebouillon maken.
Het idee is dat de deelnemers zelf groepjes vormen, samen een leuke invulling aan de middagen geven, samen kennis delen, het gezellig hebben en geïnspireerd huiswaarts gaan.
Deze middagen kosten alleen de basic onkosten, denk aan ingrediënten/materialen.
Daarom alleen voor de deelnemers van de wekelijkse cursus.
Enne... cursus... wel met een knipoog; het is niet zo dat de deelnemers moeten studeren, maar
zij krijgen wekelijks een document als bijlage in een mail, gericht op een (wilde) plant, kruid,
bloem, struik of boom welke culinair is in te zetten.
Bij aanvang ontvangen de deelnemers iets leuks en op deze wijze vormt zich een netwerk door
het hele land en in België maar de nadruk ligt op regionaal contact met elkaar hebben.
Dit kan in de komende tijden nog wel eens heel waardevol blijken te zijn!
Wij doen ons best zoveel mogelijk personen met elkaar te verbinden en om hen heel veel
kennis aan te reiken, want er groeit meer voor je voeten dan je wellicht denkt, dat je in de
keuken kunt gebruiken.
Deze donderdag waren we in Drenthe te gast bij een deelnemer waar enkele anderen kwamen. ‘We’ zijn Barbera en onder getekende.
Samen gaan we ook weer elders helpen Fire Cider maken, groentebouillon maken, zuurkool
maken, een ‘High tea’ met elkaar invullen, in het voorjaar buiten kokkerellen, genoeg wat we
nog kunnen ondernemen.
Wij helpen hier en daar ‘een slinger te geven’ en vanuit de deelnemers groeit er dan wellicht
ook weer wat. Uit deze middag in Drenthe komt wellicht een vervolg op een vast moment in
de maand.
En… Er ontstaan mooie contacten.
Anneke
anneke@project7-blad.nl

Het is nu echt dik herfst…
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Brandschone weckpotten

Kolen in de aanslag

De eerste zet is gedaan

Het resultaat… zuurkool in wording

Ook oog voor de herfstkleuren

Een beetje geluk…

We zullen doorgaan… tot de vorst

En snijden maar…

Prachtige kaardenbollen
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Bijdragen van deelnemers aan de ‘Cursus het Wilde
genieten’
Ook in deze nieuwsbrief plaatsen we weer een aantal enthousiaste reacties van deelnemers
aan onze cursus:

Zuurkool
Mirjam van den Akker maakte op 4 november een pot zuurkool samen met andere deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten'.
Thuis leefde zij zich nogmaals uit maar dan met rode kool in plaats van witte- of spitskool.
En dat kan ook heel goed, dit hebben wij in het verleden ook wel gedaan en als je stamppot
maakt krijg je een roze-achtige zuurkoolstamppot.
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Weer genoten van de Nieuwsbrief
Een bijlage foto over de Lijsterbes, mijn favoriete boom. Elk besje heeft een pentagrammetje, een mooi Heksensymbool.
Ik heb van de bessen een krans gemaakt en aan de voordeur gehangen als bescherming voor
ons huisje en natuurlijk ook voor het kleurenplaatje haha.
Verder had ik onlangs een goed theepotje gescoord met een kruidenzeefje erin en hiermee
zet ik nu mijn heerlijke kruidentheetjes.
Dank weer voor al jullie mooie inspiratie en... wat zien die stoofjes er cool uit.
Hartelijke groet.
José
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Heb het brood gemaakt uit het Winterboek
Dit had ik ook nog willen delen, haha…
Heb het brood gemaakt uit het Winterboek. Als kruiderij de veldkers, brandnetel en nog wat
paardenbloemblad gebruikt. Verder nog wat gedroogde gefermenteerde gember erdoor.
Het resultaat was HEEEERLIJK!
Gebakken in de slowcooker. Alleen daar moet ik nog wat mee spelen want de korst is vrij
hard geworden, maar het brood zelf was prima gaar en zacht.
Net 2 sneetjes verorberd met kaas en nog een restje veldkers en de laatste bloemetjes van
de Oost-Indische kers.
Wordt wel weer vervolgd...
Smakelijke groetjes,
José.
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Wederom dank voor de fijne les
Meteen aan de slag.
Kan het niet laten... Een foto van mijn werkplekje in de keuken. Heerlijk om zo met de seizoenen bezig te zijn. (Samen met Anneke verdiep ik me ook in transparanten maken.)
De Rozemarijn (voor een helder hoofd…) en Lavendel (voor een ontspannen gemoed...) staan
in mijn prachtige vogelvaasje op mijn tafeltje. Door het raam zie je nog een stukje van mijn
stoofje
. Het werk van een jongetje van 10 jaar die wilde leren lassen. Gemaakt van
oude velgen. Een prachtige manier van recyclen. Fikt als een malle en voor mij een fijne hoogte
om op te kokkerellen. Erg blij mee... De onderplaat (voor vallende kooltjes e.d.) gevonden in
de Kringloop. Alles valt op z’n plek momenteel.
Liefs,
José
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Een pan knolselderij soep met prei en mosterd
Hoi Anneke,
Even een foto van mijn pan knolselderij soep met prei en
mosterd. Met als laatste finishing touch: gedroogde
brandnetel zaden.
Met vriendelijke groeten
Marian Waterkott

Zelf ook weer zuurkool gemaakt
Ik heb weer zuurkool gemaakt. Van 3 spitskolen. Best een flinke klus.
Ik heb de rondjes van klei/keramiek gebruikt. Niet geglazuurd. Glazuur kan reageren op zuur.
Dus dan liever zonder. Gewoon in de pan erbij gedaan met uitkoken.
Makkelijk was dat ze ook gestapeld kunnen worden, naar wat nodig is.
Ik verwacht dat het goed gaat tijdens de fermentatie.
Groetjes, Marian
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Mijn inspiratiebron voor de groentetuin
José vertelde tijdens een middag ‘Fire Cider’ maken in N-H over hoe zij geïnspireerd was geraakt door Vera Greutink… Zij stuurde me het onderstaande antwoord:
En Anneke, je vroeg me of ik dit nog even naar je toe mailde:
Voor het aanleggen van mijn groentetuin raakte ik door de You-tube filmpjes van Vera Greutink geïnspireerd. Zij laat o.a. Polycultuur, Permacultuur, bos- en moestuinieren zien.
Door de duidelijke uitleg en aanpak van Vera heb ik in een paar maanden tijd mijn groentetuintje gerealiseerd met groenten, kruiden en bloemen.
Heel laat, eind juli pas had ik het zaaigoed en de plantjes erin.
Polycultuur heb ik zelf ook toegepast door tussen de bloemkolen die al een stuk uit elkaar
staan, dit vol te zaaien met 5 verschillende soorten sla en een ander gedeelte tussen de bloemkolen vol te zaaien met een mengsel van biet, wortel, snijbiet, pastinaak.
Ik heb hierdoor heel veel kunnen plukken en eten.
Verder de bedjes van groenten en tussendoor de kruiden en enkel bloemen.
Zó laat begonnen met alles en we eten er nog steeds van!
https://www.youtube.com/c/Tuinsmakelijk
https://www.tuinsmakelijk.nl/
Groeten,
José Koopman
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Zelf kruidenbouillon gemaakt
Ik heb kruidenbouillon gemaakt en keukenzout van blad
van de knolselderij.
In de bouillon zit wortel, paprika, prei, selderieknol, tomaat en blad van de selderieknol.
Groeten Gabrie

Nadenkertje

De natuur geeft ons alles GRATIS.
De natuur vraagt ons daar GEEN
GELD voor.
Het enige dat de natuur van ons
vraagt, is om haar te beschermen.
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Cursustips
Twee voorbeelden van ‘tips’ die we af en toe naar de deelnemers van de Cursus zenden:
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Beste allemaal
Een toelichting op de
nieuwsbrieven en activiteiten.
Allereerst…
We geven drie maandelijkse nieuwsbrieven uit.
Alle drie staan op de site.
•
Project7-blad
•
Junior
•
Het Wilde Genieten
De ‘Junior’ is zeer geliefd
bij ‘oudere junioren’ om
zijn puur natuurlijke en gezellige inhoud.
Eigenlijk is deze nieuwsbrief het kleine broertje
van ‘Het Wilde Genieten’.
Alle drie nieuwsbrieven
krijgt iedereen gratis en
voor niets, daar verandert
helemaal niets aan.
Afgelopen maand kreeg ik
namelijk weleens vragen
hierover omdat we nu ook
‘Cursus het Wilde Genieten’ via Project7-blad zijn
gaan uitgeven.
Dat staat los van elkaar.
Maar wie met de wekelijkse cursus meedoet,
krijgt wel automatisch de nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’ als hij of zij deze bij aanmelden
van de cursus nog niet ontvangt.
Hoe de cursus is ontstaan en werkt dat ga ik hier niet nogmaals uit de doeken doen, dat kun
je allemaal lezen op bladzijde 16 van de vorige nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’ en om je even
van dienst te zijn hieronder de link.
Klik op onderstaande link naar de nieuwsbrief, versie oktober 2021:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-HET-WILDE-GENIETEN-OKTOBER.pdf
Via de deelnemers van de cursus kunnen we nu twee projecten ondersteunen.
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Het voedselbos in Menaldum (Friesland, vlakbij Franeker) mag het bedrag dat nog openstond
om beplanting aan te schaffen via Project7-blad laten lopen.
De penningmeester zal de facturen betalen zodra dat aan de orde is.
Zo mag ook ‘Kinderboerderij Daalhoeve’ in Maastricht een flink aantal bomen aanschaffen.
Weet jij een goed project?
Wij, het bestuur van Project7-blad willen eens in het kwartaal een keuze maken uit dat wat
we aangereikt krijgen, om een steentje bij te dragen.
Het gaat om natuurlijke projecten, denk aan projecten voor kinderen, voedselbossen, dorpstuinen waar meerdere gezinnen van kunnen genieten. Van alles is mogelijk, als de projecten
maar uitgevoerd worden volgens biologische wegen en/of Permacultuur.
Wie iets weet mag de personen die met dat bewuste project bezig zijn met ons in contact
brengen en dan krijgen zij de gelegenheid om uit te werken, te onderbouwen, wat zij willen
ondernemen en welk onkostenplaatje daaraan hangt.
Wij laten ons verrassen.
anneke@project7-blad.nl
Deelnemers voor deelnemers…
Via de deelnemerslijst, waar personen op staan die meedoen met de wekelijkse cursus, noem
het ‘cursus’ tussen aanhalingstekens, ontstaan leuke middagen en andere contacten.
We noemen het een cursus maar wat we eigenlijk doen is elk weekend een plant, boom, struik,
kruid of bloem belichten, in de schijnwerpers plaatsen en daarbij culinaire tips geven met
voorbeelden ter inspiratie.
Dat is het, niets meer en niets minder. Wel uitgebreid en het is natuurlijk de bedoeling dat
iedereen er minstens iets uithaalt en er iets mee doet, maar die verantwoording ligt bij iedereen zelf.
Wij proberen te inspireren en daar blijft het bij en dat noemen we dan cursus.
Dus geen dwang, maar het is wel slim om de info niet te negeren.
Zeker gezien de tijd waarin we leven, daarom zijn we dit ook gaan ondernemen.
De groente groeit op vele plaatsen voor onze voeten, zeker weten dat ook jij, als je over een
tuin beschikt, planten, bomen, struiken hebt staan waarvan je nu niet weet dat je er culinair
ook iets mee kunt.
We belichten gewassen uit de tuin en vrije natuur, dus ook wat je nu nog wellicht als onkruid
ziet.
Onkruid is een kruid dat groeit op een plek waar jij het niet wenst!
Deelnemers voor deelnemers…
Door de landelijke lijst met namen, woonplaatsen en mailadressen, ieder in de juiste provincie
weergegeven kunnen deelnemers elkaar benaderen, vragen stellen, samen iets ondernemen.
Denk aan in het voorjaar planten/zaden ruilen.
Denk aan… jij wilt een plant gebruiken omdat deze net dat weekend via de cursus in beeld
komt maar je hebt dat gewas niet. Wellicht iemand uit je regio wel.
Zo dus.
Maar ook…
Samen zuurkool maken, groentebouillon maken, kruidenzout maken, eieren inmaken, citroenen inleggen, kruidenazijn maken, samen een ‘High tea’ organiseren, bedenk het maar.
Samen buiten kokkerellen, samen…
In kleine groepjes bij elkaar thuis en wie anderen wil ontvangen kan dat kenbaar maken.
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Wij, Barbera en ik gaan naar verschillende middagen vanuit het bestuur van Project7-blad.
Recent reden we naar Drenthe om bij een deelnemer thuis met een aantal anderen die zich
hadden opgegeven zuurkool te maken.
In een andere week gingen we naar een High tea in Friesland, bij een deelneemster waar anderen kwamen en eenieder bracht iets culinairs in.
Twee dagen later gingen wij weer naar een High tea maar dan in Noord-Holland.
Ja, wij hangen zelf de slingers op want dat is superbelangrijk in deze bizarre tijden.
Weer een andere middag in Noord-Holland bezoeken we, weer even later, en dan staat een
Fire Cider maken op het programma.
Groentebouillon gaan we ook in Noord-Holland laten maken.
In december een High tea eveneens in Noord-Holland en in Overijssel laten we eieren inmaken, citroenen inleggen en kruidenazijn maken.
De onderwerpen komen op de agenda in overleg met de gastvrouw/-heer.
Vanuit de middag zuurkool maken in Drenthe komt nu maandelijks een middag op de agenda,
uitsluitend voor deelnemers. En daar hoeven wij niet meer bij te zijn.
De volgende keer gaan zij groentebouillon maken.
En op die middag bedenken zij samen wat er een maand later uitgevoerd kan worden.
En zo zie je, er zijn vele beperkingen maar we denken in oplossingen en niet in problemen.
De lezingen en studiegroepen zoals deze in het verleden draaiden hebben we vaarwelgezegd;
wanneer dat wellicht weer mogelijk is zonder beperkingen beginnen we daar niet meer mee.
De manier waarop er nu middagen ontstaan is een prachtige vervanging.
Deze middagen zijn kosteloos, iedereen voldoet alleen de onkosten van materiaal/ingrediënten.
Dat kan qua aanschaffen verdeeld worden, een paar kunnen het regelen, ieder kan met bepaalde onderwerpen zelf alles meenemen, maar net wat er ondernomen gaat worden maar
dat regelt zich vanzelf.
De middagen beginnen om 13.00 uur, welkom vanaf een half uur eerder en lopen tot… eind
van de middag. Het loopt zoals het loopt, dat heeft iedereen zelf in de hand. Wie met elkaar
een keer met een maaltijd wil afsluiten is daar ook vrij in, van alles is mogelijk.
Wie zich vanaf nu opgeeft…
Wie zin heeft om mee te doen omdat de voordelen van het netwerk superbelangrijk zijn kan
mij mailen: anneke@project7-blad.nl
De uitleg staat in de nieuwsbrief, de link werd eerder gegeven in dit schrijven, op bladzijde 16.
Wie zich opgeeft krijgt na betaling twee pakjes kaarten toegezonden en een zak thee of kruidenzout.
Thee, diverse soorten kruiden en bloemen samen met gedroogde appeltjes.
Zeven ingrediëntenthee.
Kruidenzout, Keltisch zeezout met elf kruiden, daarom ‘Elf kruidenzout’ genaamd.
Deze aanbieding met thee of zout is geldig zolang de voorraad strekt.
Realiseer je dat er door alle beperkingen die ons opgelegd worden we toch echt zelf het heft
in eigen hand moeten nemen en niet afwachten om kennis te vergaren over dat wat allemaal
eetbaar is aan ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. Gratis te scoren nota bene.
EN… echt niet onbelangrijk is het deelnemersnetwerk.
Personen die samen de focus op een goede gezondheid hebben kunnen elkaar op vele fronten
van dienst zijn.
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Als de nood aan de man komt… De één heeft dit, de ander heeft dat, in elke provincie staan
deelnemers op de lijst en ook een aantal in België en Frankrijk.
Dit is wat het voor iedereen kan opleveren.
Elk weekend een uitleg in de bijlage van een mail.
Een deelnemersnetwerk en onderschat dit niet want in een paar provincies is dat al een behoorlijke lijst en er zijn er ook verschillende woonachtig in elkaars buurt, zelfde dorp of stad.
Laatst kreeg ik een reactie uit Limburg. Drie dames hadden contact met elkaar gezocht, hebben gezellig theegedronken, gewandeld en gekletst, het klikte en ze willen dit weer ondernemen. Ondertussen keken zij ook naar dat wat eetbaar is in de tuin van de gastvrouw.
Hoe leuk kan het zijn? Daar worden wij blij van, van dergelijke berichten.
EN… de deelnemers helpen goede projecten ondersteunen want ook dat is hier en daar superbelangrijk.
Een tijdje geleden liet Maria, een deelneemster zien wat zij had gemaakt van herfstbladeren.
Schitterend. De A4’tjes had ik gefotografeerd en dat is deze compilatie geworden.
Zomaar een idee wat deelnemers ook samen kunnen ondernemen.
Nu bladeren verzamelen, mooi plat laten drogen en met een stel samen een aantal gezellige
uurtjes beleven.
Mij had Maria op een idee gebracht. Bladeren uit eigen tuin gedroogd en een compositie gemaakt die heet: ‘Decoratief
neergekletterd’.
In een lijst 50 bij 50 cm.
Geinig voor weinig.
Of wat te denken van met een
groepje gezond vogelvoer maken?
Sauskommen, kopjes, mokken,
iedereen heeft wellicht genoeg
servies wat daarvoor gebruikt
kan worden. Afdankertjes waar
je verder niets mee doet.
Als het maar een oor heeft want
aan het oor moet het door middel van een touwtje opgehangen
worden.
Biologisch ossewit, kijk op internet of vraag bij biologische slagers, is de basis.
Gemengd vogelvoer, takjes die
meteen in het nog gesmolten
vet met voer gestoken moet
worden, tegenover het oor,
waar de vogels op kunnen staan.
Jaren geleden bedacht ik dit en
inmiddels zijn velen het na gaan
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doen, superleuk en echt een leuke klus om met een stel te ondernemen. Welke deelnemers
dit willen ondernemen kunnen dat aangeven en ze krijgen alle tips die nodig zijn.
Deelnemers voor deelnemers…
Dat is het enige waar we ons op blijven richten. We ondernemen dit allemaal met deelnemers.
We organiseren geen middagen waar workshopprijzen aan hangen, alles is laagdrempelig en
lowbudget, met als idee dat dit door velen opgepikt gaat worden.
Wij helpen de bedachte datums delen en opgeven mag ook via ons lopen, zo helpen we elkaar
en kunnen we echt zeggen… Samen zaaien, samen oogsten.
Er komt weleens een vraag of niet-deelnemers mee mogen doen tegen betaling. Nee, in dit
geval houden we ons aan het concept, deelnemers voor deelnemers.
Er is voor velen van alles uitgevallen door de huidige opgelegde maatregelen, veel kan niet
meer op dit moment, dus de bijdrage voor Project7-blad zien wij als noodzakelijk, voor de
balans en om mooie projecten te ondersteunen.
De boeken en kaarten moeten ingekocht worden, alles bekostigen we van dat wat binnenkomt.
Kom maar op met een project die wat ondersteuning kan gebruiken…
Voel je welkom om mee te doen…
Wij gaan gezellig verder met de deelnemers die enthousiast zijn. Hieronder een impressie van
wat er op dit moment aan onderwerpen rouleert, maar dat kunnen nog veel meer mogelijkheden worden.
We ervaren onderling een positieve flow en alles wat je aandacht geeft groeit!
Hartelijke groet,
Anneke

Verantwoord vogelvoer maken

High tea

Bouillon mix maken

Zelf zuurkool maken

Fire cider maken
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De eerste zending weer gemaakt voor onze gevleugelde vrienden en vriendinnen
Vogelvoer… de tijd gaat snel. Voor mijn gevoel hebben we net de laatste lege kommen en
mokken uit de tuin opgeruimd en afgewassen.
Inmiddels is er een zomer verstreken, is er van alles gebeurd en mogen de kommen en mokken
weer tevoorschijn gehaald worden.
Het is wel belangrijk serviesgoed met een oor te gebruiken want met behulp van een stukje
touw kan het daaraan opgehangen worden.
Sterker nog, de mezen leken wel al te wachten op ons.
Ze scharrelden op de plekken waar we voorgaande jaren de gevulde serviesonderdelen ook
hadden hangen en ze zaten op het raamkozijn naar binnen te gluren.
Dat maken wij er dan natuurlijk van,
maar zonder gekheid, ze staan op de rand van het
kozijn met hun koppie naar het raam. Ja dames en heren, we gaan weer aan de slag.
Beloofd is beloofd, we hadden nog twee bekers ossewit, uiteraard biologisch, in de koelkast
staan, dus deze verdwenen in een pan en mochten langzaam smelten, zonder te koken.
Vogelvoer in sauskommen, een mok en kopjes gedaan, takjes in de aanslag en het gesmolten
vet tussen het voer laten lopen.
Op tijd een takje tegenover het oor van het servies geplaatst en het voer goed laten verzadigen.
Je kunt met het takje even goed omroeren zodat het vet overal komt.
Als het stukje servies mooi gevuld is, goed laten uitharden, wat buiten als het fris of koud is
snel gaat.
Jaren geleden bedacht ik dit, servies met een oor, takjes waar de vogels op kunnen staan tijdens het dineren.
Inmiddels hebben velen dit opgepikt en nagemaakt. Top!
De vogels verdienen ook gezond voer en wie loopt te ‘zeuren’ over netjes, dat dit slecht is voor
de vogels omdat ze daarin verstrikt kunnen raken… dat is met deze methode niet aan de orde.
Overigens is er nog nooit een vogel voor onze voeten dood neergevallen door te zijn blijven
haken aan een netje.
Wie met een auto de weg opgaat kan ook een ongeluk krijgen.
Sommige dingen worden ook tot in het extreme doorgetrokken en diezelfde mensen kunnen
dat wat heel belangrijk is afdoen als… ach ja, het zal mijn tijd wel uitdienen!
Maar… de vogels zijn bij restaurant Bleeker allemaal van harte welkom, zonder toestanden,
geen gedonder, geen controles, allemaal mogen zij genieten van de inhoud van de kommen,
mokken en kopjes.
Sauskommen, voor rond de € 1,50 kun je al slagen bij een kringloopwinkel. Ideaal, want ze zijn
minder snel leeg dan een kopje en het staat ook leuk.
Anneke
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Stook de vuren op!
De laatste week van oktober hebben we met een stel veel plezier beleefd aan het maken van
Fire Cider en het buiten kokkerellen. In deze tijden moet je zelf je eigen feestje vieren. Het
werd een vurige middag!
Eerst met elkaar aan de slag om de Fire Cider te maken, een natuurlijk middel, te gebruiken
bij griep en verkoudheid. Er gaat van alles in onder andere appelazijn, mierikswortel, gember,
kurkuma, peper, ui, knoflook. Mixen in de blender en vervolgens minimaal 4 weken laten
staan, elke dag even goed schudden, zeven en dan is het te gebruiken.
En toen was het tijd om de vuren aan te steken.
We zijn geïnspireerd geraakt door een Azerbeidzjaans stel dat regelmatig filmpjes deelt over
hoe zij leven en werken op het platteland. Zij laten zien hoe ze koken, braden, BBQ’en op de
meest eenvoudige manier en daarbij grote hoeveelheden groente en fruit inmaken voor de
winter. We hebben zelf ook stoofjes gemaakt in een zinken emmer met klei en stro en ook
een mud-oven op een grote boomstam.
Laat je inspireren:
Linkje naar het maken van een stoofje:
https://www.youtube.com/watch?v=4tscalahJCQ
Linkje naar het maken van een mud-oven:
https://www.youtube.com/watch?v=4CgsjAbZSFA
In de heksenketel werd soep gekookt, op het zelfgemaakte stoofje werd zuurkool in de wok
gemaakt en op het gekochte stoofje wraps. Ook de zelfgemaakte mud-oven ging aan. Deze
moet nog goed worden ingebrand.
We zijn wel actief en doen graag leuke en gezellige dingen met elkaar.
Barbera en Anneke

De heksenketel:

Groentesoep in de maak

Mooi vuurtje eronder

Lekker laten gaan
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Lekker fikkie

Nee, het werd geen kippen- Het resultaat
soep

Het zelfgemaakte emmerstoofje:

Vuurtje maken

Zelfgemaakte zuurkool
Wij lieten ons inspireren door
de mensen uit Azerbeidzjaan;
op internet vind je nog meer
voorbeelden van hoe je zelf
een stoofje kunt maken.
Wel weten we: Dit stoofje doet
het geweldig goed!
Wok op het stoofje

Zuurkool uit de wok

Envirofit stoofje:
Envirofit is een Amerikaans bedrijf dat zich toelegt op het leveren van stoofjes die geschikt zijn
voor snel en milieuvriendelijk koken op hout.
Tegenwoordig is er de grote milieudiscussie over het stoken van hout. Een open haard mag
(bijna) niet meer, koken op hout ook al niet, maar de grote energiecentrales mogen van alles
stoken wat ze maar voorhanden hebben, zelfs als dit ten koste gaat van prachtige bossen.
Maar hierover gaat hier echter de discussie niet.
De stoofjes worden vaak geleverd aan landen waar nog op grote schaal op een niet milieuvriendelijke manier op hout wordt gestookt. Dit is een deel van hun missie: een schonere wereld, ook voor de allerarmsten.
Wij hebben de Envirofit stoof gebruikt voor het maken van wraps.
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Even een bodempje leggen

Het stoofje wordt gestart

Een heerlijke wrap

Pannenkoeken in een koekenpan

De mud-oven
Naar het voorbeeld van ‘onze vrienden’ in Azerbeidzjaan, hebben wij ook een mud-oven gebouwd.
Dit was een hele onderneming, die werd uitgevoerd door vier vrouwen en een man.
De basis is een mooi stuk boomstam. Daarop werd een wapening vastgezet van dunne ijzeren
staven die voor vlechtijzer worden gebruikt, overtrokken met gaas.
Daaroverheen kwam een laag klei, vermengd met stro.
Er werd ook een ovendeurtje gemaakt.
Hij heeft nu een paar keer de vlammen ‘gezien en doet het als een tierelier.
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Fire Cider gemaakt met deelnemers van 'Cursus het
Wilde Genieten'
Zaterdagmiddag 27 november kwamen we in Noord-Holland met een aantal deelnemers van
'Cursus het Wilde Genieten' bij elkaar om Fire Cider te maken.
Een gezonde drank, goed voor het immuunsysteem en op en top puur natuur en biologisch.
Het was supergezellig; tijdens geanimeerde gesprekken waren de handen aan de slag.
Groenten snijden (voor elke deelnemer/deelneemster was een zakje ingrediënten samengesteld), kopje thee of koffie erbij, een heerlijk hapje tussendoor en voor we het wisten waren
de 1,8 liter weckpotten gevuld.
Een leuke klus om met een aantal te doen; personen die interesse hebben in gezonde voeding,
een gezonde leefstijl en 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen.
De gezamenlijke interesses waren al snel helder.
We danken de gastvrouw en - heer voor de gastvrijheid en de goede verzorging van de innerlijke mens.
Heel bijzonder waren de theepotten van Marian Waterkott. Kijk maar eens op internet want
zij maakt prachtige objecten.
Een bijzondere middag, deelnemers voor en met deelnemers.
De plannen zijn dat zij over een aantal weken samen groentebouillon gaan maken.
Alvast gezellige uurtjes gewenst.
Anneke

Een zakje voor elke deelnemer

En wat in de reserve

Verse mierikswortel

Goed boenen, zand moet eraf

Lekker heet!

Alles schoon en gesneden
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Alles blenden tot een egale massa

Restantjes mierikswortel

Theepot van Marian Waterkott

Overgieten in een weckpot

Voor de inwendige mens…

FIRE CIDER voor HONDEN (niet voor katten)
Gebruik waar mogelijk biologische producten:
• 10 teentjes knoflook, gepeld en grof gehakt
• 75 g mierikswortel, goed gewassen en grof gehakt
• 40 g verse gemberwortel, goed gewassen (niet schillen) en grof gehakt
• 40 g verse kurkumawortel, (niet schillen) goed gewassen en grof gehakt
• 2 el stukjes gedroogde Echinacea-wortel (optioneel). Als je niet aan echinaceawortel
kunt komen, kun je ook wat van de kant en klare tinctuur toevoegen. 30 druppels tinctuur op deze hoeveelheid is voldoende.
• 2 chilipepers, doormidden gesneden
• 1 kleine sinaasappel, in plakjes gesneden
• 1 kleine citroen, in plakjes gesneden
• 2 el rozemarijn, fijngehakt
• 2 el tijm, fijngehakt
• 2 el hysop, gedroogd en fijngehakt (optioneel)
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2 el peterselie, fijngehakt
1 el salie, fijngehakt
1 kaneelstokje
1 tl zwarte peperkorrels
2 eetlepels shi take paddenstoelen, vers en fijngesneden.
1,2 - 1,5 liter appelazijn
Eventueel Ahornsiroop (uit glazen fles)

Doe alle ingrediënten behalve de appelazijn en ahornsiroop in een glazen pot, die je eerst
goed afgewassen hebt en nagespoeld met kokendheet water.
Let op: als je mierikswortel gebruikt en snijd deze fijn of je raspt deze, doe dit dan liefst met
het raam open of even buiten. De mierikswortel prikkelt namelijk de slijmvliezen van je neus
en neusholten.
Neem ongepasteuriseerde appelazijn, er is namelijk zowel gepasteuriseerde als ongepasteuriseerde appelazijn. Beutelspacher, Voelkel en Braggs zijn fijne merken.
De Braggs is wel de duurste overigens.
Giet er zo veel appelazijn bij dat alles onderstaat.
Meestal gebruik je 1,5 liter appelazijn bij deze hoeveelheden. Dek de pot vervolgens af met
wat bakpapier als het deksel van de pot van metaal is (de cider mag het metaal niet raken).
Draai het deksel over het bakpapier op de pot en schud goed. Zet de pot een maand weg in
een donkere, koele ruimte. Schud hem elke dag.
Na een maand kun je de cider afgieten door een kaasdoek of fijne zeef.
Vang hem op in een grote kom en knijp de kaasdoek goed uit (wat in de kaasdoek of zeef
achterblijft, kan bij het gft). Voeg vervolgens de Ahornsiroop toe en roer goed met een houten
lepel. Proef even.
Je kunt altijd nog wat extra rijstsahornsiroop toevoegen als je de cider iets zoeter wilt maar
omdat je het voor honden toch mengt met iets anders hoeft het niet zoet te zijn.
Spoel met pas gekookt water een glazen fles of meerdere kleine flessen met dop om. Giet de
cider met behulp van een schenkkan in de fles of flessen. Sluit de fles af en zet hem koel en
donker weg.
Let op, soms bevatten producten zoetstoffen zoals xylitol, wat enorm giftig is voor honden.
Lees dus alle etiketten.
In dit recept voor honden heb ik de UIEN weggelaten. UIEN zijn GIFTIG voor honden.
Omdat uien sterk op het immuunsysteem werken heb ik daar een vervanging voor gezocht,
namelijk shiitake paddenstoelen. Deze bevatten veel vitamine D en zijn een enorme boost
voor het immuunsysteem.
Ik heb peterselie toegevoegd omdat peterselie een zeer geneeskrachtig kruid is. Salie is geweldig voor de keel (dus ook bij kennelhoest), omdat het zeer uitgesproken van smaak is
slechts 1 eetlepel salie.
Gebruik etiketten om aan te geven of je een versie voor
mensen of voor honden hebt gemaakt. Die voor mensen die eerder door Anneke geplaatst is, is dus niet geschikt voor honden vanwege een aantal voor honden
giftige ingrediënten.
Warme groet, Petra Driesen
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Ontbijtje cottage cheese
Ontbijtje cottage cheese met fijngesneden blad van Oost-Indische kers en bieslook.
Een paar kleine blaadjes van het afrikaantje intact gelaten, heerlijk kruidig van smaak en een
bloem van het afrikaantje los geplukt en de bloemblaadjes over het geheel gestrooid.
Heerlijk van smaak, vrolijk als begin van de dag.
Anneke

Afrikaantje

Bieslook

Oost-Indische kers

Ons ontbijtje
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Zelf thuis zuurkool maken…
Zin?
Lees even helemaal…
Project7-blad geeft een boekwerkje (rond de 65 bladzijden) in Pdf uit met een recept om zelf
zuurkool te maken.
Het leuke is dat er meerderen aan hebben meegewerkt en hun favoriete zuurkoolrecept
hebben gedeeld, recepten die je kut uitvoeren als je eigengemaakte zuurkool klaar is.
En uiteraard kun je deze gerechten maken met alle soorten zuurkool, wel of niet zelfgemaakt
maar wij wensen velen te inspireren dat zelf maken ook beet te pakken.
Daar kan geen gekochte zuurkool meer tegenop als je dat eenmaal gegeten hebt.
En moeilijk is het niet, veel ruimte hoef je ook niet te hebben, dus er zijn weinig excuses om
dit niet te ondernemen.
Wie beperkt is qua werken met de handen kan iemand anders enthousiast maken zodat met
hulp dit toch gerealiseerd kan worden.
Zuurkool is supergezond!
Heel goed voor je immuunsysteem is het om bij tijd
en wijle eens een hap rauwe zuurkool op je nuchtere maag te nemen, voor je de dag gaat starten.
Hoe simpel kan het zijn?
De Pdf verkopen we voor 10 euro.
Wie interesse heeft mag 10 euro overmaken op onderstaande gegevens en let op!
Je MOET daarna wel twee Annekes mailen.
Anneke Fokkema, de penningmeester, zodat zij je
naam en mailadres heeft voor haar overzicht.
Anneke Bleeker, zij zal de Pdf verzenden wat eerdaags gaat gebeuren naar allen die deze al gereserveerd hebben via andere ‘tamtam’ aangereikt.
Verzuim je Anneke Bleeker te mailen dan kun je
wachten tot je een ons weegt voor je de Pdf aangereikt zal krijgen.
Dit is geen geintje
Want zonder melding en mailadres beginnen wij
niets.
Anneke Fokkema: penningmeester@project7-blad.nl
Anneke Bleeker: anneke@project7-blad.nl
Gegevens Project7-blad: NL17 SNSB 0783 2897 90 t.n.v. Stichting Project7-blad te Maastricht
Hartelijke groet,
Anneke en Anneke
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Mooie kaarten gekregen
Al sinds heel lang hebben we contact met Wieteke van Dort.
Niet heel frequent, maar de laatste tijd weer vaker. Zij stuurde ons een aantal heel mooie
kaarten van schilderijen die zij heeft gemaakt. We willen hier een van die schilderijen met je
delen:

https://www.wietekevandort.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wieteke_van_Dort
info@wietekevandort.nl
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Aanbieding kaartensets
We hebben nu 2 sets kaarten met bloemen en kaarsen. Elke set bevat 5 kaarten van elke afbeelding. De kaarten, A5-formaat (is half A4) kosten € 15,00 per set. Dat komt neer op € 1,50
per kaart.
We hebben nu een leuke ‘december’-aanbieding tot 12 december 2021:
Vier halen, drie betalen, dus voor € 45,00 (i.p.v. € 60,00) (inclusief verzendkosten) ontvang
je 40 kaarten.
Achterop staat: ‘Een lichtje voor jou’… Wie er een decembergroet bij wil plaatsen kan dat zelf
doen. Wij waren van mening de kaarten neutraal te moeten houden; ze zijn geschikt voor vele
gelegenheden. Bestellen bij Barbera: barbera@project7-blad.nl
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten
Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genieten, verschijnt er nu ook ieder seizoen een boek.
Hierin staat - uiteraard - weer andere informatie
dan in de nieuwsbrieven.
Verschenen zijn inmiddels:
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar
Het ‘wilde’ genieten – Zomer
Het ‘wilde’ genieten – Najaar
Het ‘wilde’ genieten - Winter
Ze zijn dus allemaal leverbaar!
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene
informatie; het overgrote deel van het boek bestaat uit recepten.

Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram
afgemeten recepten, het zijn eerder handreikingen naar en uitdagingen tot hoe jij ‘wilde’
groenten, kruiden, bloemen en vruchten kunt
gebruiken in de keuken.
Als je de recepten volgt, kom je echt wel tot
heel lekkere maaltijden, maar je wordt ook uitgedaagd om zelf ervaring op te doen met deze
zaken.
De boeken kosten € 24,95, inclusief verzendkosten. Voor adressen buiten Nederland vragen wij een bijdrage in de verzendkosten. Deze
kan variëren. PostNL rekent diverse tarieven
voor verschillende landen.
Bestellen kan via:
barbera@project7-blad.nl
Ook de eerdere boeken kunnen uiteraard nog steeds besteld worden! Als je alle vier de boeken bestelt, krijg je daar twee sets kaarten GRATIS bij!
Bij bestelling van losse boeken: geef in je mail s.v.p. even aan welk boek je wilt bestellen.
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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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