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Zo dat was een heerlijk weekje Frankrijk!! We zijn zonder plan

vertrokken en dat beviel goed. De dag van vertrek hadden we nog

zoveel te doen dat we pas om 15.30 uur in 't bussie stapten. Om 19.30

uur vonden we een mooi plekje aan de rivier  op een kasteelcamping

in Aywaille in de Belgische Ardennen. Een heel geinige camping met

veel collegabusjes. Bij elk plekje stond een vuurkorf en omdat het

koud was werden er heel wat fikkies gestookt. Het betere

campinggevoel.

De volgende dag vonden we in Noord-Frankrijk een camping waar

we nog elke plek konden uitzoeken. Er was helemaal NIEMAND. Zo

leek het of we gewoon vrij in de natuur stonden. 's Ochtends heerlijk

gelezen in het boek van Tamar Valkenier 'Fulltime Avonturier'. Ik

weet niet of jullie haar kennen, maar deze Nederlandse vrouw heeft

het roer helemaal omgegooid en reist al ruim zeven jaar (vaak in

haar ééntje) de hele wereld over. Zo fietste ze alleen heel Europa

door, trok ze met een kameel, ezel en hond drie maanden door

Mongolië en liep ze met een ezel een trail door Jordanië. Een heerlijk

en inspirerend boek.

Eén nacht hebben we nog in het wild gestaan en daarna vier dagen

op een geweldige camping in de Morvan. Prachtig wandelen daar. Nu

weer terug en dat is ook fijn. Super dat Yvonne er donderdag was om

jullie te helpen en dank dat jullie contant  hebben betaald!

Met 't bussie naar Frankrijk 

MET 'T BUSSIE

MOOI INSPIREREND
KRUIDENBOEKJE  & DE
VERZORGINGSPRODUCT
EN VAN LIANNE

KRUID VAN DE WEEK:
DUIZENDBLAD & RECEPT 

DEZE WEEK IN MIJN
WINKELTJE 

I N  D I T  N U M M E R
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Duizendblad

De bermen staan er vol mee en je kunt het ook in je

eigen tuin tegenkomen. Let er maar eens op. Het is

een kruid dat wel voor duizend dingen goed is. Heb je

een bloedende wond dan kun je het er meteen op doen

want het zal er voor zorgen dat het bloeden stopt. 

Het bevat veel kalium dat niet alleen kalmerend

werkt maar ook goed is voor de vochthuishouding,

het zenuwstelsel, het hormoonstelsel en het hart. Ik

zei het al: 'het is voor duizend dingen goed'. Een

prachtig kruid. Ook werkt het goed op de

spijsvertering: het ontkrampt en versterkt het maag-

en darmslijmvlies. 

Het blad, de bloem en de stengel zijn eetbaar. Je kunt

het door een smoothie doen, in een salade, en je kunt

er thee van maken. 

Gebruik het alleen niet langer dan drie weken achter

elkaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ful Medames

Egyptische (bij)gerecht van favabonen

4 personen | 15 minuten | vegan | ontbijt . lunch . diner

Na een stage van zes weken bij Sekem in Egypte kwam onze dochter thuis met dit recept. Het is zo

lekker dat het inmiddels tot één van mijn favoriete gerechten behoort. Er zijn veel verschillende

recepten voor Ful (foul), maar ik houd ervan als de favabonen grof gepureerd zijn. In Egypte eten

ze dit gerecht ook (of vooral) als ontbijt. Maar als lunch en als bijgerecht bij het diner is het ook

heerlijk.

1 blik favabonen van 400 g (te koop bij Turkse toko)

scheut olijfolie

2 rode uien, gesnipperd

2 flinke tenen knoflook, fijngehakt

1/2 tl kaneel

1/2 tl komijn

1/2 tl pul biber

zeezout en extra peper naar smaak

1 el citroensap

flinke hand platte peterselie, fijngeknipt

(optioneel: wat fijngesneden duizendblad)

scheut sesamolie

Laat de favabonen uitlekken en vang het vocht op. Verwarm de olijfolie en roerbak de ui en

knoflook glazig. Voeg de specerijen toe en bak kort mee. Voeg de bonen toe en bak ze mee tot ze

uit elkaar vallen. Voeg, als het te dik is, eventueel wat vocht van de bonen toe. 

Breng op smaak met zeezout en eventueel extra peper. Het mag lekker pittig zijn. Roer er het

citroensap en de peterselie (en duizendblad) doorheen en schenk er een scheutje sesamolie op.

Serveer met volkorenflatbread of volkorenpitabroodjes en een salade.



1 2  M E I  2 0 2 2 N U M M E R  1 7

Mooi inspirerend kruidenboekje 

Corina van Groenvitaal maakte ism Kristel van

Liefs uit Zandvoort een prachtig boekje over,

maar liefst 16 wilde voorjaarskruiden. Ook

staan er recepten in met deze kruiden en heel

veel handige tips. Leuk als je wat meer wilt

weten over eetbare planten die (ook) hier in de

omgeving en misschien wel in je eigen tuin

groeien.

Klik op de foto hiernaast om het filmpje te

zien.

Prijs per boekje: 7,95 euro

HANDIGE APP
Hof van Groenklant Monique wees mij pas op de

handige app BTMB (Beat The Micro Bead). Met deze app

kun je de ingrediëntenlijst op elk product scannen. De

app checkt dan of er microplastics in het product

zitten. 

Ik heb dit bij verschillende producten (die ik in mijn

winkeltje verkoop) gedaan en die zijn allemaal schoon. 

Ben je ook nieuwsgierig of je producten vrij zijn van

microplastics? Download dan deze handige app.

 

 

 

 

 

 

 

 

De huidverzorgende producten van Lianne

Van de huidverzorgingsproducten van Lianne  zijn er al diverse

verkocht. En dat snap ik want het zijn zeer zuivere producten

waarbij Lianne alleen maar gebruik maakt van natuurlijke

ingrediënten. Heel belangrijk want alles wat je huid opneemt komt

ook in je systeem - dat moet dus geen troep zijn.

Zij maakt o.a.: gezichtsolie, parfumroller, lipbalm, huid- en

haarpray en een baardolie. 

Als je een product van Lianne koopt krijg je er een uitgebreide

beschrijving bij.

 

 Prijzen: divers



F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

Deze week ga ik weer de keuken in en maak ik:

Wortelcake – koemelkvrij en anders gezoet                                                             € 2,25 per stuk

Vijgenchocoladebonbon – koemelkvrij, glutenvrij –                                                 zakjes van 2,00 en van 4,00

Biologische olijfolie uit Italië                                                                                 8,95 per fles + 1,50 statiegeld

Biologische koffie van Kovi koffiebranders                                                             6,95 per 250 gram

Oreganozalf met tea tree (bij steelwratjes, huidschimmel) 4,20 per potje (vers van de pers)

Brandnetelzalf (bij jeuk, eczeem, wondjes, eeltovergroei) 4,20 per potje (nieuwe voorraad)

Smeerwortelzalf (bij kneuzingen en gewrichtspijn) 4,20 per potje 

Prachtige kruidenboeken en mooie cadeaukruidenkaarten van Groenvitaal  - diverse prijzen

Diverse verzorgingsproducten van Lianne. Voor meer info zie: https://ap.lc/15dR9

Zuurdesembrood van Julia - van 't Desemhuis

Bestellen werkt als volgt:

Wil je ook Julia’s brood bestellen? Geef dan je bestelling voor dinsdag 18 uur per mail of app aan mij door (06 40900271).

Ik geef de bestellingen dan weer aan haar door. Je kunt je brood dan op donderdagmiddag bij Hof van Groen ophalen.

Welke broden heeft Julia?

·Zuurdesem volkorentarwebrood/Driehuizer, groot (VEGAN)          €         4,50

·Zuurdesem brood met sesam, honing en tahin, groot                     €         4,50    

·Zuurdesem speltbrood (met roggestarter), groot                             €         5,00

·100% roggebrood met gedroogde pruimen, klein (VEGAN)               €         4,00

·Roggetarwebrood met pitten, klein (VEGAN)                                  €         3,50

Kom je alleen brood halen? Neem dan gepast geld mee dan kun je het geld in het groene trommeltje doen en het

brood meenemen. Op de broodzak staat je naam.

Betaling 

De betaling kan per pin, tikkie of contant. Als het niet te lastig is, heb ik de betaling bij voorkeur contant (vanwege

besparing pinkosten). De betaling van de groenten van de Duintuin en Hof van Groen 

kan dan in één keer, anders wordt het gesplitst en vinden er twee transacties plaats. 

Is trouwens geen probleem, dus voel je niet verplicht. 

Biologische groenten

Je kunt nog tot dinsdagavond 21 uur je groenten en fruit op www.duintuin.eu bestellen. Daar vind je het

bestelformulier. 

 Deze week in mijn winkeltje 
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http://www.duintuin.eu/

