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De natuur ziet rustig maar er is zichtbaar ‘wild’ genoeg…
Wanneer we zo naar buiten kijken dan lijkt de natuur zich nog in te houden maar ondertussen
is er van alles wat we kunnen scoren aan ‘wilde’ groenten.
Eigenlijk is dat niet weggeweest
maar zodra het speenkruid er weer
volop is geeft dat een speciaal gevoel.
De eerste blaadjes, een paar weken geleden luiden als het ware
het nieuwe seizoen in
Werkelijk, wie daar oprechte interesse in heeft kan het hele jaar van
alles vinden, al is het maar een
beetje om net even wat extra
groenvoer toe te voegen met een
hoge energiewaarde.
Gelukkig zijn er steeds meer personen met interesse in deze ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Getuige de deelnemerslijst die gestaag groeit van ‘Cursus het Wilde Genieten’.
Wekelijks mogen we personen verwelkomen, er gaat geen week voorbij dat dit niet aan de
orde is.
Er ontstaat ook steeds meer vanuit de deelnemers zelf en daar zijn wij heel blij om.
Wandelingen, andere activiteiten, supergaaf om deze ontwikkelingen te mogen aanschouwen.
Een ‘Inspiratiemiddag’ in Noord-Holland wat ook overal navolging kan genieten.
Er is ook elke maand veel wat gedeeld kan worden en daarom komt deze nieuwsbrief vanaf
nu tweemaal in de maand.
Hoe we dat verder gaan indelen zal zich in februari ontvouwen maar door de bijdragen van
verschillende personen zullen we niet verlegen zitten om materiaal om met jullie te delen.
In deze nieuwsbrief een, al zeg ik het zelf, heerlijke thee van citroen, gember en honing.
Dergelijke recepten zijn helemaal niet nieuw maar de thee smaakt zo lekker door het op elkaar
inwerken van de ingrediënten.
Een aanrader. Een keer in een filmpje gezien en daar geef je dan toch weer een eigen draai
aan maar ik moet zeggen dat de manier van even in een glazen pot laten staan bij ons succesvol is gebleken.
De cake, speltcake met appel, die in het decembernummer stond is door diverse personen
nagemaakt en we kregen ook ‘het bewijs’ per foto’s in de mail dus dat delen we even met
jullie.
De cake heeft qua recept alweer een aanpassing gekregen voor bepaalde situaties wanneer je
te maken hebt met personen die geen melkproducten mogen nuttigen.
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Dan is roomboter ook één van
die ingrediënten die niet gebruikt kunnen worden.
Denk er ook om dat je een
ovenschaal of bakblik daar dan
ook niet mee mag invetten.
Maar… in deze nieuwsbrief
wellicht een voorbeeld ter inspiratie.
Wij genoten net van de cake die
net klaar was toen ik de bijdrage over de cake aan het samenstellen was voor deze
nieuwsbrief.
Waar die cake uit bestaat lees
je ook in de nieuwsbrief.
Lekker hoor!
Geniet ervan.
Tot half februari met de volgende nieuwsbrief.
Anneke
Gaasterland 30 januari 2022

Een eerste geslaagde middag met de Inspiratiegroep
in Noord-Holland...
Zaterdagmiddag 29 januari vond de eerste middag plaats onder de noemer 'Inspiratiegroep'.
Althans een eerste middag vanuit de deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’ en wel in
Noord-Holland.
Elkaar inspireren, naar elkaar luisteren, samen de onderwerpen bepalen. Het loopt zoals het
loopt en het gaat zoals het gaat.
Juist in deze bijzondere tijden is het van nog groter belang dat er mogelijkheden zijn om samen te brainstormen, gelijkgestemden te spreken en elkaar op te fleuren.
Aan het eind van deze middag kreeg ik al snel een mailtje van één van de deelnemers:
Goedenavond Anneke
Vanmiddag eerste keer bij elkaar geweest. Wat heerlijk om gelijkgestemde mensen te
ontmoeten en uit te wisselen. Blij dat ik me heb aangesloten bij deze gezellige gastvrouw. Kan het lopend af naar haar toe. Heb zelf geen foto’s voor je.
Die krijg je vast wel van een van de andere dames aangeleverd. Wilde je van mijn
kant ook even een impressie geven. Hartelijke Groet Marianne K.
En van de gastvrouw…
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‘Het loopt zoals het gaat en het gaat zoals het loopt.’ .
Zo ben ik erin gegaan en zo verliep het ook. Van het ene naar het andere onderwerp.
Iedereen had haar eigen inbreng! Was heel persoonlijk ook. En dat voor de 1e keer.
Echt een prachtige ervaring! Ik kan niet anders zeggen!
.
Voor mij is dit helder. Dit mag navolging krijgen en via ‘Deelnemers voor deelnemers’ gaan
we dat aanmoedigen. Wie van de deelnemers met vragen zit mag de gastvrouw van deze
middagen benaderen om zich een beetje bij te laten praten.
De eerste middag begon op de laatste zaterdag van de maand, alle volgende tot en met november op de één na laatste zaterdag op december na, die maand is vrijgehouden.
Bij deze groep kan er nog één deelnemer bij en dan is het verder een besloten groep.
Missie volbracht, weer een aantal personen blij die samen wat moois kunnen opbouwen.
Anneke
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Bijdragen van deelnemers aan de cursus
Speenkruid
Hedwig Thielen heeft ook het
speenkruid geplukt na de les
'Speenkruid'.
Deze les heeft nummer:
2022-23

Fanny Hoogendijk ontdekte
meteen het speenkruid in eigen tuin:
Hoi Anneke,
Volgens mij is dit hem, in de
voortuin

Myriam van Acker - Hapjes
met de kerst.
Hier is speenkruid, vogelmuur, en look zonder look te
zien.
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Speenkruid, en wat kiemen…
Een gezond snoepje
Myriam van Acker

Appelcake met speltmeel
Janny Bijlsma maakte de
appelcake uit de december-nieuwsbrief
Het ‘wilde’ genieten, december 2021, bladzijde
47
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Wij wilden even het resultaat laten zien van
het recept appeltaart.
Liefs,
Jan en Addrie van Asselt
https://www.project7-blad.nl/wpcontent/uploads/2021/12/2021-12-HETWILDE-GENIETEN-DECEMBER.pdf

Hoi Anneke,
Net de azijn na 2 weken intrekken gezeefd in een ongebleekte koffiefilter:
mjammie, heerlijke smaak.
Kruidig en een beetje pittig, dat wordt
smullen.
De ingemaakte eieren smaken apart, ik
vind het wel lekker voor bij de borrel!
Hartelijke groet,
Inge Timmer
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Wandeling
Fred en Ria Slooves aten een
lekker zuurdesem/speltbroodje,
met daarop het ‘wilde’ kleefkruid, speenkruid en zevenblad.
Na een heerlijke wandeling waren zij wel voldaan ondanks dat
ze de winterpostelein niet vonden, waar dat weekend de cursus over ging.

Gezien in ‘Noorderland’
Noorderland is een regionaal tijdschrift dat landelijk verkocht wordt bij alle grote verkooppunten, boekhandels en supermarkten.
Het is een magazine voor iedereen
die het noorden een warm hart toedraagt.
Anneke levert regelmatig foto’s aan
voor de Facebookpagina van Noorderland.
Zij is, wat men noemt, een fotocorrespondent.
Op deze wijze komen er ook wel
foto’s van haar in het tijdschrift te
staan.
Hiernaast een ‘creatieve tip’ uit de
laatste uitgave van het blad…
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Quinoa Speltkoekjes
Ingrediënten (voor ca. 20 stuks):
•
•
•
•
•
•
•

150 gram quinoa vlokken
60 gram havermout
125 gram volkoren speltbloem

1 theelepel bakpoeder
een snufje zout
100 gram kokosvet of roomboter
of olijfolie voor een écht gezonde
variant 150 g suiker
eventueel 1 theelepel vanille-essence, een half zakje vanillesuiker
of de geraspte schil van een halve citroen

Bereiding:
•
•
•
•
•

•
•
•

Verwarm de oven voor op 180° C.
Bekleed een bakplaat met bakpapier.
Doe de quinoa vlokken en havermout in een keukenmachine of blender en mix tot het
een soort bloem is geworden.
Meng het quinoa-havermout mengsel met de speltbloem, het bakpoeder en een
snufje zout. Zet deze kom apart.
Klop kokosvet/roomboter/olijfolie met de suiker (en vanille) in een aparte kom met
een garde of mixer in circa vijf minuten tot een luchtig mengsel. Voeg de droge ingrediënten toe en kneed het geheel tot een mooi deeg. Voeg eventueel geleidelijk een
paar druppels koud water toe als het deeg iets te droog is.
Maak kleine balletjes van het deeg, leg ze op de bakplaat en druk de balletjes lichtjes
plat. Houd een beetje ruimte tussen de stukjes deeg, de quinoa speltkoekjes zetten in
de oven een beetje uit.
Bak de quinoa speltkoekjes in circa 15 tot 20 minuten goudbruin in de oven.
Laat de koekjes afkoelen en bewaar ze in een luchtdichte trommel.

Recept van/via Janny Bijlsma
Hierboven staat het originele recept vermeld. Logisch is, dat je ook met recepten gaat experimenteren, om er zo jouw eigen draai aan te geven.
Janny gaf bij dit recept het volgende aan:
Zelf heb ik in plaats van havermout, muesli gebruikt.
Baking soda uiteraard.
Basterd suiker.
Geen kokosvet of boter, maar olijfolie.
1 theelepel vanille-essence met een half zakje vanillesuiker, geen citroenschil gebruikt.
Ik was er blij mee.
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Pindarotsjes zonder pinda’s uit Langelille
Rijk aan volwaardige biologische ingrediënten
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80 gram kokosolie, gesmolten
25 gram rauwe cacaopoeder (zeef het als er klontjes in zitten)
45 milliliter ahornsiroop C+ kwaliteit, die is net zo ‘dik' als honing (kan eventueel vervangen worden door rauwe honing)
60 gram naakte haver, vlak voor gebruik door de graanmolen vlokken van maken. Ik
gebruik de naakte haverkorrels van de Blauwe Stip
55 gram zonnebloempitten
55 gram pistachenoten (kan ze niet bio vinden, zakje gezouten gekocht en gepeld), grof
gehakt
50 gram gedroogde cranberry’s (in Friesland is een cranberry farm!! in De Hoeve, vlakbij Wolvega)
45 gram kokosrasp
Keltisch zeezout (achterwege gelaten omdat de pistache nootjes gezouten waren)

Werkwijze:
Meng de gesmolten kokosolie, cacaopoeder en ahornsiroop tot een mooie massa.
Dan alle ingrediënten erdoor en zorg dat alles goed gemengd is.
Op plateau met bakpapier met een lepel twintig hoopjes van het mengsel scheppen.
Druk de hoopjes goed aan zodat je stevige rotsjes/koekjes krijgt.
Zet je oogst in de koelkast, zeker dertig minuten om het goed te laten opstijven.
Bewaar in de koelkast tot je ze serveert.

Recept van/via Mirjam van den Akker
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Thee van citroen, gember en honing
Citroen, gember en honing kun je heerlijk combineren en de
smaken kun je op elkaar laten inwerken als je een glazen pot
neemt en deze vult.

De ingrediënten

Natriumbicarbonaat in een schaal

Citroenen erin

Water erbij, de schillen boenen

Een kwartiertje laten staan

Dat gaat als volgt:
De citroenen een kwartiertje in water zetten met natrium bicarbonaat (baking soda), onderwijl de schil even met een borstel
'boenen' en na een kwartier afspoelen.
We raden altijd biologische producten aan, maar evengoed even
wassen dus.
De eerste pot kreeg twee citroenen, flink wat gember en de honing was niet vloeibaar, daar wat warm water bij gedaan toen
het in de pot ging.
De citroenen, beide uiteinden eraf snijden en de rest in mooie
dunnen plakken snijden.
Bij de eerste pot heb ik de gember geschild en in plakjes gesneden.
De citroen en de gember verdeel je in de pot. Leuk wat plakjes
rechtop tegen het glas zetten.
Als de pot gevuld is dan de honing erbij gieten of scheppen.
Deze niet vloeibare honing met een klein beetje warm water
aangelengd en daarna in de pot met citroenen en gember geschept.
Het deksel op de pot gedaan en de pot een kwartiertje op zijn
kop gezet.
Daarna twee dagen in de keuken laten staan.
En toen... Toen konden we thee zetten.
Heerlijk, een aanrader.
Wat citroen, gember en een scheutje citroensap met de honing
in de theepot gedaan en naarmate de thee iets langer stond was
de smaak nog lekkerder.
Meteen nog een pot gevuld, een iets grotere pot met drie citroenen, een flink stuk gember en een potje vloeibare honing gekocht bij de natuurwinkel, honing uit deze streek. De gember alleen ontdaan van wat harde stukken schil en lelijke stukjes, verder de schillen laten zitten.
Het hele potje honing ging in de pot met citroenen en gember.
Alles herhaald zoals bij de eerste pot, dunne plakken citroen,
plakjes gember en de pot was goed gevuld door de honing en
het sap wat uit de citroenen kwam. Ik moest alles wel even aanduwen om het erin te krijgen.
Inmiddels hebben we van die tweede pot ook thee gedronken.

Heerlijk.
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Gember schoonmaken en snijden

Topjes van de citroenen snijden

Citroen in plakjes

Honing staat klaar

Citroen en gember in een pot

De pot is klaar

Vullen met water en honing

Het resultaat: een heerlijke thee

De eerste pot opgemaakt met een groepje. Tijdens die middag werd de pot in een pan geleegd,
water erbij gedaan en aan de kook gebracht en daarna met de deksel erop zeker een half uur
laten trekken. Nog even opnieuw aan de kook gebracht voor het opscheppen.
Met een soeplepel de thee in een theepot geschept.
Tip:
In plaats van gekookt water toe te voegen kun je ook koud bronwater nemen, met of zonder
koolzuur. Een heerlijk sapje.
Als extra feestelijk detail kun je ijsblokjes toevoegen.
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Ieder plant heeft zijn eigen verhaal
Met mijn gedachten bij deze waterkoude winter leek het me passend om te vertellen over de
Echinacea Purpurea. Mijn oom noemde deze bloem “de dokter Vogel”.
En daar is ze in Nederland natuurlijk ook heel bekend om.
Begin jaren ‘50 in de vorige eeuw verbleef Alfred Vogel bij de Sioux-indianen in Amerika.
Hij leerde daar over de geneeskunst en kreeg zaadjes van de Echinacea mee. Deze heeft hij
daarna gekweekt en zo introduceerde en ontwikkelde hij de welbekende Echinacea als zelfzorgmiddel zoals die nu overal te koop is als tinctuur en in tabletvorm.
Ik heb de plant in de tuin staan en hoop dat hij deze zomer weer gaat bloeien.
Ik kocht de plant bij de botanische tuin “de Kruidhof” in Buitenpost. Ik raad iedereen aan om
deze tuin eens te bezoeken. Het is een prachtig ingerichte tuin met een grote aantrekkelijke
verkooptuin. Het is mij nog nooit gelukt om er met lege handen weg te gaan.
De verkooptuin is gecategoriseerd in theeplanten, keukenkruiden, schaduwplanten, vlinder
en bij, (vergeten) groentes etc.
Ik vind dit zelf heel prettig als ik iets wil uitzoeken. Hopelijk mogen ze, net als elk jaar, hun
deuren weer op 1 april openen voor publiek.
Maar om nu weer terug te komen op de
Echinacea. Er zijn negen Echinacea soorten waarvan er drie worden gebruikt
voor medicinaal gebruik.
Dit zijn de Echinacea pallida, Echinacea
angustifolia en de Echinicea purpurea.
Ik ga in het bijzonder in op de Echinacea
purpurea, in het Nederlands benoemd
als “Rode Zonnehoed”.
De Nederlandse benaming wordt in de
regel gebruikt voor alle Echinacea soorten.
De Echinacea komt uit het Grieks en betekent “egel” wat verwijst naar de
bloemkegel, de harde stekelige schubben in de zaadhoofdjes.
Purpurea betekent purperrood of paars.
De Echineacea pp. komt oorspronkelijk
uit het midden en het zuidwesten van
Amerika.
Hier groeit hij in het wild en werd het gebruikt door de inheemse bevolking (Native American/Indianen). Het is daar een prairie-plant. De bladeren en wortels worden gebruikt voor
medicinaal gebruik bij wonden en slangenbeten. Echinacea werkt namelijk hyaluronidase tegen. Dit is een bestanddeel van slangengif maar ook van bijengif.
De plant werd ritueel gebruikt voor extra kracht bij bezweringen en offerandes. Helaas komt
het door de populariteit steeds minder in het wild voor. In de Amerikaanse boeken die ik hierover geraadpleegd hebt, wordt geadviseerd om terughoudend te zijn om ze in het wild te
plukken. Hier in Europa komen ze niet in het wild voor.
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De plant staat graag in het zonnetje. Het is een plant die kracht uitstraalt en door haar vrolijke
bloemen heel geschikt is voor de siertuin.
De Echinacea pp. is een vrij grote vaste plant die een meter tot anderhalve meter hoog kan
worden. Het is een plant uit de composietenfamilie oftewel de Asteraceae. Ze is winterhard
en droogtebestendig en ze groeit niet in de schaduw. Zowel de stengel als de bladeren zijn
donkergroen en ruw behaard.
De Echinacea pp. groeit in tegenstelling tot haar twee andere geneeskrachtige zusjes niet uit
een penwortel maar uit een korte wortelstok met dunne bij-wortels. Vanaf het tweede jaar
verschijnen afzonderlijk purperachtige composietbloemen met een donker oranje/bruin centrum, die naar honing geuren en zo’n tien centimeter doorsnede hebben. De bloei is vanaf
juli en kan aanhouden tot september/oktober. Opvallend bij de bloei is dat de lintbloemen
eerst naar omhoog reiken, later horizontaal komen te staan en daarna gaan afhangen.
Bijen zijn overigens dol op de plant, wat ik een hele goede reden vindt om haar in de tuin te
zetten.
Vermeerderen van de plant kan door zaaien in het voorjaar, door scheuren in de herfst of door
wortelstek in de winter.

Gebruikte delen:
Medicinaal worden de bovengrondse delen en de wortel gebruikt. De meningen zijn verdeeld
wat betreft de gebruikte delen voor een tinctuur. Geert Verhelst (groot handboek geneeskrachtige planten) vermeldt dat bij de Echinacea purpurea de bovengrondse bloeiende delen
moeten worden gebruikt voor tinctuur omdat deze de meest actieve stoffen zou bevatten.
En bij de Echinacea pallida en Echinacea angustifolia heeft volgens hem de wortel de meest
werkzame stoffen, die in de herfst geoogst wordt en tenminste 3 jaar oud zijn.
De inhoudsstoffen van de plant zijn: Flavonoïden (o.a. rutine en quercitine), Polysachariden
(gunstig voor het immuunsysteem), Etherische olie, Echinacoside.
De werking van de plant is: antiseptisch, stimuleert het immuunsysteem, weerstand verhogend, ontstekingsremmend, wond-helend, pijnstillend, antiviraal, zweetdrijvend, anti-carcinogeen.
Inwendig gebruik: stimuleert het immuunsysteem bij griep en verkoudheid. En dan met name
op de ademhalingswegen. Wordt gebruikt bij klachten van de urinewegen. Het wordt gebruikt
om infecties te behandelen en te voorkomen.
Uitwendig gebruik: o.a. gebruikt in ontsmettende zepen en zalven voor bijvoorbeeld wondbehandelingen.
Echinacea pp wordt vooral ingezet als non-specifieke immuno-stimulant en om griep, verkoudheid en infecties van de bovenste luchtwegen te behandelen. Het wordt ook preventief
gebruikt.
Het wordt o.a. gebruikt als moedertinctuur, poeder en infusie.

Waarschuwingen:
Er wordt aangeraden om Echinacea niet langer in te nemen dan 3 weken achter elkaar zonder
pauze om het immuunsysteem niet continue te prikkelen. Je kunt dan een stopweek hanteren
of van kruid wisselen.
De Echinacea wordt gezien als een veilig kruid maar er is wel enige voorzichtigheid in acht te
nemen in omstandigheden waarbij het immuunsysteem aangetast kan zijn.
Zo wordt bij MS (Multiple Sclerose) de Echinacea afgeraden. Dit geldt ook bij Aids/HIV, kanker,
tuberculose en nierziektes en collageenziektes/bindweefselziektes zoals Lupus.
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Bij gebruik van de Echinacea kunnen de ziektes/symptomen worden verergerd.
Maar ondanks wat ik hierboven beschrijf is de Echinacea voor de meeste mensen een krachtig
en veilig kruid voor het immuunsysteem. Toch wil ik dit graag vermelden want “natuurlijk”
betekent niet “onschadelijk”!
Net als bij mensen kun je ook bij dieren gebruik maken van een natuurgeneeskundig arts, maar
dan gespecialiseerd op dieren.
Bij dieren kan ook de Echinacea toegepast worden door een holistisch dierenarts en bij dieren
gelden dezelfde indicaties. Prachtig toch hoe dit werkt!
Ik eindig met een recept uit het boek “Wild Remedies” geschreven door Rosalee de la Foret en
Emily Han.
Het betreft een tinctuur van de Echinacea maar dan zonder alcohol. Deze is gemaakt van
plantaardige glycerine.

Noot:
Plantaardige glycerine voor consumptie kun je o.a. kopen bij Brouwland en Braumarkt. Ook
sommige apotheken verkopen dit (bel even van tevoren om na te vragen en wees duidelijk
dat het om inwendig gebruik gaat).
Glycerine die bij de drogist te koop is, is in de regel niet(!) geschikt voor consumptie (deze
zou je wel kunnen gebruiken om zalfjes te maken).

Recept: Echinacea Glycerite
•
•
•

75 gram Echinacea herba gedroogd (purpurea) ook te koop bij Jakob Hooy
1 cup plantaardige glycerine
2/3 cup water

Neem een schone weckpot of schone glazen pot met deksel.
Doe hier de Echinacea herba in.
Voeg de glycerine en het water toe.
Bewaar de pot 4 weken op een koele donkere plek.
Schud de pot de 1e week.
Zeef de inhoud na 4 weken door een kaasdoek, en zorg dat alle vloeistof opgevangen wordt
in een schone schaal (het liefst met tuit i.v.m. het schenken in de flesjes)
Doe de vloeistof in schone flesjes met een druppelaar, zodat je het druppelsgewijs kan toedienen. Het kan handig werken om bij het vullen van de flesjes een trechtertje te gebruiken.
Deze glycerine tinctuur is 2 jaar houdbaar of tot de houdbaarheidsdatum van de fles glycerine
die je gekocht hebt.

Marijke de Bruin
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Water met...
Ook al is het winter, op bepaalde momenten is het lekker en staat het leuk om een kraantjeskan te vullen met water en mooie toevoegingen.
In deze kan plakjes appel en citroen, cranberries (prik daar met een cocktailprikkertje even
een paar gaatjes in zodat de smaak vrij kan komen), paarse dovenetel en madeliefjes.
Anneke

Paarse dovenetel

Madeliefje

De kraantjeskan
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Menaam (Menaldum) in het nieuws
Menaam gaat goed! Een dorpsdiner met producten van eigen bodem heeft een prijs gewonnen: € 1000,00 en nog eens € 1500,00 extra EN een trofee! Project 7-blad sponsort een ander
project in Menaam met een bijdrage in de aanschaf van bomen ten behoeve van een voedselbos in deze plaats. https://betterfoarletter.nl

De werking van fagen

Dit onderwerp is interessant genoeg om hierover eens op internet te gaan ‘spitten’.
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Gezonde lekkernijen voor je huisdier
Onderstaande tekst hebben we even van de Facebookpagina van één van onze deelneemsters
van ‘Cursus het Wilde Genieten’ geplukt.
Tekst en foto zijn van Ella.
Ik kreeg de vragen meerdere malen: Wat zit/zat er allemaal op het tapas plankje?
Van links naar rechts: 2 kalfblaas kauwstaafjes, kalkoen vlees strips, de rondjes zijn lamsvlees
rondjes, de donkere brokstukken zijn runderlever, in het lint gewikkeld zijn hennep bite snacks
en in het bakje zit gedroogde appel, banaan en kokosblokjes.
Allemaal bio en allemaal bij ons te koop.
Op de kattenplankjes zat; gedroogde garnalen en rundvlees balletjes, brokjes van Cat Lovers
Gold en brokjes van Darf Vol Bites en kokos blokjes.
Eén plankje voor de hamster gemaakt met gedroogd fruit, groente en kruiden en kauwstokjes
van paardenbloemwortel.
Heb je vragen over de snacks van het tapas plankje stel ze gerust.
Ella van der Feer
info@dierenhotelnijland.nl
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Natuurlijk geïnspireerd scheurkalender 2022
Iedere maand plaatsen wij hier twee pagina’s uit de Natuurlijk geïnspireerd
scheurkalender van Ity Busstra-te Velde.
Dit is een mooie, dikke scheurkalender met diverse onderwerpen die allemaal de
Natuur als bron hebben. Denk aan: De Natuur als Reisgenoot, als Energie-bron,
als Stiltebron, als Heler, als Spiegel, als Symbool, als…
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Voorjaarsschaal met een lichtje
Deze decoratie kan iedereen zelf maken.
Je neemt een schaal, dit is een geëmailleerde schaal, maar elke royale schaal kan gebruikt
worden.
In het midden staat een bloempot met witte kiezels (of wat je maar voorhanden hebt) waar
een kaars in staat.
De kaars staat wat dieper in de kiezeltjes zodat deze stevig staat.
De ruimte tussen de bloempot en de rand van de schaal is opgevuld met mos waar drie primula’s en drie viooltjes in zijn geplant.
De wortelkluitjes staan zonder potje in het mos.
Stukjes berkentak gesprokkeld en verdeeld, stukjes kokostouw hier en daar in het mos ‘gestoken’ en de andere kant van het stukje touw op een andere plaats in het mos gestoken,
het stukje ertussen moet een beetje speels liggen.
Klaar.
Genieten maar.
Anneke
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Genieten van het seizoen in huis
Sfeer in huis, heel belangrijk.
Het voorjaar lonkt; volgens de Keltische kalender begint op 1 februari de lente.
We zien de dagen weer zichtbaar lengen als we terugdenken aan de donkere dagen voor Kerstmis. De bollen komen boven de grond, hier en daar bloeien er al sneeuwklokjes en we hebben
de eerste kleur in krokussen waargenomen.
De knoppen aan de bomen en struiken zwellen en alles geeft aan dat we weer ‘tegen de berg
op klimmen’ richting groei en bloei.
Velen willen ook graag sfeer in huis en als we naar de bloemenverkooppunten kijken dan zien
we heel veel bloembollen.
Bloembollen in potjes, bossen tulpen en narcissen en dat lonkt om de lente in huis te benadrukken.
Toch… Toch… ga ik nu even wat roet in het eten gooien.
Want ik weet dat het heel leuk is dergelijke boeketten en potjes neer te zetten, maar ik weet
ook dat wanneer zij niet volgens biologische principes gekweekt zijn, je ze beter kunt laten
staan.
Dergelijke bloemen en bollen in potjes, maar dat geldt voor alle bloemen en planten die we
regulier kopen, grootschalig gekweekt en verhandeld, dat ze na de bloei beter bij het chemische afval gedeponeerd kunnen worden en echt niet op je eigen composthoop thuishoren.
Realiseer je dat je die gifstoffen ook in huis
haalt, en dat deze ingeademd kunnen worden.
Dat is iets wat de meesten zich niet realiseren
bij het zien van vele emmers gezellig gevulde
bloemen, boeketten en leuke arrangementen.
Nog sterker: ik kom zelf uit de bloemenwereld,
ik heb een bloemenzaak gehad, en jarenlang
workshops en bloemschiklessen gegeven.
Dacht je dat ik daar toen zo over nadacht?
Nee, we waren het ons niet bewust en heel veel
informatie, inmiddels wel bekend, was er toen
niet in die hoeveelheid.
Maar een allergie kun je opbouwen en wie kweker is geweest en jaren met gif heeft gewerkt
weet of uit eigen ervaring of van collega’s hoe
dat kan verlopen of zelfs negatief aflopen.
Je kunt je ook afvragen of het natuurlijk is om
de bloemen uit verre oorden hier te moeten
verhandelen?

Maar… voor alles is een oplossing!
Want ik ga geen knuppels in het hoenderhok
gooien en niet met een ander idee aankomen
om toch iets gezelligs te creëren.
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Richt je op je eigen tuin, omgeving of wellicht ken je iemand met een grote tuin waar je weleens even mag struinen.
Het is nu nog winter, beginnend voorjaar, als we ons op het seizoen richten dan zetten we nu
takjes in huis met zwellende knoppen. Passend
bij deze tijd.
Ter inspiratie heb ik even een rondje door de
tuin gelopen en een takje van een berk gekaapt,
een overhangend takje dat wel ‘opgeofferd’
mocht worden, samen met een takje van de
wichter waarin over een tijdje de witte bloesems weer in zullen prijken en daarna in de loop
van de maanden kleine gele pruimpjes zullen
groeien.
Een paar takjes conifeer van een flinke levensboom waar best wat takken vanaf mogen, een
paar bladeren klimop en een paar takjes kleinbladige klimop waar we veel van hebben en
waar we een paar loten echt niet van missen.
Snoeien doet groeien en je kunt ook anticiperen
op momenten waarop je bewust gaat snoeien.
Bedenk dan ook eens wat je ermee kunt doen.
Overigens: snoeien kan alleen wanneer het NIET
vriest!
Een grote robuuste vaas, gevuld in de tuin geplaatst, misstaat echt niet.
Het winterse boeketje in deze groene glazen
vaas heb ik in de hand geschikt. Eerst de takjes
in elkaar ‘gefrommeld’ zodat het boeketachtig
overkomt.
Daar de drie klimoptakjes bij gevoegd en als
laatste vijf grote klimopbladeren. Het geheel met een touwtje vastgebonden en in de vaas met
water gezet.
De vaas staat nu binnen op het muurtje tussen de kamer en de keuken.
Wanneer de narcissen in de tuin gaan groeien en langere stelen krijgen dan zal ik hier en daar
tegen die tijd ook weleens een enkele kapen en, met takjes die op dat moment mooi zijn om
te gebruiken, een boeketje maken.
Weer even later weet ik zeker dat een aantal tulpen het ook mogen ‘ontgelden’; we hebben
biologische tulpen in de tuin en in potten en bakken staan.
Leuk om de bloemblaadjes culinair te gebruiken, om er boeketjes mee te maken, maar dan
wel dusdanig dat het aanzicht in de tuin niet verruïneerd zal worden.
En zo speel ik graag met dat wat in onze eigen omgeving groeit.
Wanneer je weet dat bloemen gifvrij zijn geteeld, ja dan is het leuk om ze te kopen.
Dan zal ik dat ook niet vermijden.
Maar naast dit verhaal is het door de huidige tijd ook niet gezellig om te winkelen, laat staan
voor je lol even rond te kijken, dus ideaal om jezelf zo te redden, maar wel steeds de natuur
in je huis te halen.
Dan leef je dagelijks met het seizoen.
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Heerlijk.
Dat is genieten.
En ik kan echt met plezier even naar de takjes kijken en waarnemen dat de knoppen zwellen,
de blaadjes komen, elk jaar is dat weer een feestje.
Net zoals het in het najaar een feestje is als de bladeren kleuren. Elk seizoen heeft zijn bekoring
en door er zo naar te kijken waardeer je alles van eigen bodem veel meer.
Mijn enige wens is dat dit je kan inspireren, dergelijke boeketjes kosten ook nog eens niets
dan alleen een beetje moeite, of liever gezegd: het levert je de energie op van het samenstellen want ook dat is leuk om te doen.
Anneke

Eetbare ananasbloemen
Gila Edler bracht deze leuk bijdrage in. Alleen zowel Gila als wij hebben dit nog niet uitgevoerd. We zijn benieuwd naar het resultaat dus als iemand zin heeft… leef je uit en stuur de
foto’s. Alvast hartelijk dank.
Anneke
-

Een verse ananas van schil ontdoen

-

Ca. 3 mm dikke schijven afsnijden (het harde middelgedeelte niet verwijderen)
De schijven op keukenpapier leggen en afdeppen om het meeste vocht te verwijderen
De schijven op een bakblik leggen, op bakpapier, 1 uur in de oven op 100 graden
Dan andersom op het bakblik leggen en weer 1 uur in de oven op 100 graden.
Dan de schijven, die nog wat flexibel zijn, in een bakblik voor cup cakes drukken en
weer 1 uur in de oven op 100 graden. Hierna mogen ze iets verkleurd zijn.
En als het goed is dan zijn ze nu niet meer flexibel maar in de vorm van een bloem
opgedroogd en vrij stevig. Mocht dat nog niet zo zijn, dan de tijd iets verlengen.

-

-

-

Als ze stevig zijn de ananasbloemen uit de cup cake vormen halen en gebruiken als
eetbare versiering, bv. op cup cakes die opgespoten zijn met room.

Verrassing:
-

De onderste bladeren van de afgesneden bladerstronk (van de ananas) verwijderen.
Het snijvlak van de stronk in as of kolenstof deppen om schimmel tegen te gaan.
Het stukje stronk zonder bladeren in een bloempot met aarde planten.
Regelmatig de bladeren met water besproeien en af en toe wat water geven.
Laat je verrassen door wat er uit gaat komen.

Recept van/via Gila Edler (deelneemster van Cursus Het Wilde Genieten)
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Cake met kokosvet
Het cakerecept dat we deelden op bladzijde 47 in de nieuwsbrief van december (link hieronder) kun je niet altijd presenteren.
Soms heb je met personen te maken die geen lactose kunnen verdragen, geen enkel product
voortgekomen uit melk, dus ook geen roomboter.
Dat kun je als een probleem zien maar voor alles is een oplossing dus buigen we het om in een
uitdaging om iets te creëren wat iedereen kan waarderen en waardoor de persoon waar het
om ging heel gewoon kan mee genieten.
Tot dat moment had ik nog nooit een cake met kokosvet gebakken en dus ging ik aan het
experimenteren.
Eerst een cake uitgaande van dezelfde verhoudingen, 125 gram speltmeel en in plaats van 125
gram roomboter 125 gram kokosvet.
Je moet ergens beginnen en we zouden het zien.
In plaats van verse appeltjes gebruikte ik nu gedroogde appeltjes die een tijdje in een bakje
water hadden gelegen om zichzelf goed vol te zuigen.
Wanneer je de gedroogde appeltjes er direct aan toevoegt zal het vocht uit het cakebeslag
onttrekken.
De appelschijfjes in kleine stukjes gesneden voor ze door het beslag gingen.
Deze eerste cake was niet verkeerd. Toch wilde ik er nog eentje maken en dan met wat minder
kokosvet, maar dit was meer uit eigen gevoel, want we hoefden ons niet te schamen als we
deze cake aan anderen zouden presenteren.
Maar... het kan altijd beter dus weer aan de slag met een beslag.
Meteen alles verdubbeld om een hogere cake te krijgen met het vooruitzicht dat er eentje
gebakken moest worden voor een groepje dat bij elkaar zou komen.
Geen 125 gram speltmeel maar 250 en op dat gewicht 200 gram kokosvet.
Dus puur minder dan in verhouding bij de eerste cake.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 gram speltmeel
200 gram kokosvet
6 eieren
4 eetlepels rietsuiker
vanillepoeder (donkerbruin)
appels
250 gram gepelde walnoten (fijn malen)
scheut kokos-/rijstmelk
1 theelepel natriumbicarbonaat
scheutje azijn

Deze cake lukte prima. De cake is gebakken in de broodbakmachine, wat overigens op de stand
voor taarten prima gaat.
On toch eerst grip te hebben op de onderlinge verhouding werd het beslag eerst in een schaal
goed geroerd.
De kokos-/rijstmelk op gevoel toegevoegd. Scheutje voor scheutje, zuinig begonnen en toegevoegd tot het op het gevoel goed leek.
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Na deze cake nog eentje op dezelfde wijze gebakken maar daar twee verse appels in kleine
stukjes aan toegevoegd.
Wellicht kan dit je inspireren.
Op het moment dat ik dit voor jullie uitwerk staat er weer een cake in de broodbakmachine.
Niet met noten, maar met fijngemalen pepernoten en fijngemalen chocolade.
Geen appels, geen walnoten, geen kokos-/rijstmelk en in plaats van kokosvet weer met roomboter.
De machine gaf aan dat de cake klaar is. Frank ging kijken en zei… zo hé! 😊
En het ruikt hier heerlijk.
Hieronder de link naar het recept van afgelopen december:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-HET-WILDE-GENIETEN-DECEMBER.pdf

Gedroogde appelschijfjes

De ingrediënten en het recept

In de bakvorm

Het beslag

Mengen en bakken: 1 uur 35 minuten
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Hiermee kun je voor de kramen langs!

De cake die zo lekker rook
De cake die lekker rook terwijl ik aan het delen was hoe de vorige tot stand gekomen waren.

Ingrediënten van deze cake:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 gram speltmeel
250 gram roomboter
6 eieren
4 eetlepels rietsuiker
vanillepoeder (donkerbruin)
200 gram pepernoten fijn gemalen
restanten chocola fijn gemalen
1 theelepel natriumbicarbonaat
scheutje azijn

En... de cake die uiteindelijk naar de groep ging werd goed ontvangen, dat was er eentje met
gedroogde appeltjes.
Een week later weer naar een groep, maar weer met kokosvet en toen met verse appels in
plaats van gedroogde appelschijfjes in stukjes gesneden.
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De meest recente cake… Die zo lekker rook

Vier seizoenen ‘wild’ genieten
Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genieten, is er
nu ook voor ieder seizoen een boek verschenen. 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
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene informatie; het overgrote deel van het boek echter 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 namelijk diverse tarieven voor verschillende landen.
Bestellen kan via: anneke@project7-blad.nl Geef in je mail even aan welk boek je wilt bestellen.
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