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Vandaag ontving ik al appjes van een aantal van jullie of Hof van

Groen open is met Hemelvaart en dat is inderdaad zo. Jullie kunnen dus

gewoon nog bestellen. Gezellig als jullie komen. 

Afgelopen week hadden we dan eindelijk de lang gewenste regen. Het

was duidelijk te zien dat de natuur er blij mee was. Het gras is weer

groener en de planten zien er weer een stuk vitaler uit. Ook wij mensen

knappen op van voldoende water drinken. Veel processen in het

lichaam verlopen dan beter en het zorgt ook voor een goede en soepele

stoelgang. Vandaag was er nog een meisje in de praktijk waarbij dat

bijna het belangrijkste advies was. 

Vorige week donderdag moesten jullie wel een beetje tussen de buien

naar Hof van Groen. Dat lukte niet altijd want het was op een gegeven

moment gezellig druk onder de veranda. Er was ook iets met eieren die

dag. Lief dat jullie me er zo goed vanaf hebben geholpen.;-)

De prachtige foto's hierboven zijn van de Hortus in Amsterdam. Daar

was ik vanwege de boekpresentatie van een collega. Wat een plek - echt

een aanrader.

 Hemelvaart open

HEMELVAART OPEN

BRANDEND MAAGZUUR

KRUID: ENGELWORTEL

RECEPT:
MUFFIINS MET AMANDELEN
& BOSBESSEN 
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Brandend maagzuur

·

Als de kringspier tussen de maag en de slokdarm niet goed sluit dan kun je last krijgen van maagzuur.

Maar brandend maagzuur kan ook worden uitgelokt door het eten van bepaald voedsel, zoals veel vet,

alcohol, frisdrank, chocola of koolzuurhoudende dranken. Het slecht sluiten van de kringspier kan komen

door overgewicht, zwangerschap, stress, roken, bepaalde geneesmiddelen (o.a. pijnstillers) of een scheurtje

of breuk in het middenrif (Hernia Diafragmatica). Als er regelmatig maagzuur in de slokdarm komt dan

kan er een ontsteking aan de slokdarmwand ontstaan. Toch is de oorzaak van zuurbranden vaak niet een

teveel aan maagzuur, maar juist een tekort. Hoe zit dat? Als er te weinig maagzuur is en/of onvoldoende

enzymen, dan kan het eten niet goed worden verteerd. Het blijft dan langer in de maag en kan gaan rotten,

met zuurbranden als gevolg. Als er dan maagzuurremmers worden gebruikt dan wordt het probleem alleen

maar groter. Als de maag niet zuur genoeg is dan kunnen bacteriën niet goed worden gedood, waardoor er

eerder maagdarminfecties optreden. Het gebruik van maagzuurremmers kan ook tot een tekort aan

vitamine B12 leiden. 

Probeer te achterhalen of je juist te veel of te weinig maagzuur hebt.  Dit kan met een Maagzuur-Betaïne

HCLtest (vraag me erom als je dit zou willen doen).

Wat kun je doen om je maag tot rust te brengen?

·Eet totdat je voor 80 procent verzadigd bent. De kans op maagzuur neemt toe als je je maag helemaal vol

eet. Probeer dat zoveel mogelijk te beperken.

·Beperk het gebruik van dierlijke eiwitten, koffie, zwarte thee, suiker en alcohol .

·Gebruik voeding met veel enzymen: biologische groenten, kiemen, ananas en papaja .

·Vermijd stress, neem voldoende rust en probeer te ontspannen.

·Kauw goed. Vermeng je eten goed met speeksel, dan kunnen de spijsverteringsenzymen goed hun werk

doen.

·Neem kleine maaltijden verspreid over de dag.

·Eet drie uur voor het slapen gaan niets meer. 

·Neem wat rauwe havervlokken. Dit werkt snel als je last hebt van brandend maagzuur.

·Gebruik eventueel de volgende kruiden als thee of tinctuur : kamille, zoethout (niet bij hoge bloeddruk),

duizendblad en engelwortel (zie kopje kruid van de week). 

·Gebruik eventueel de volgende natuurlijke middelen :

- Betaïne - als er te weinig maagzuur is

- Spijsverteringsenzymen - helpt om je eten beter te verteren

- Aloë Vera (max. 2 weken)

- Bromelaïne

- vitamine B12 - zeker als je maagzuurremmers slikt want dan vult het een daardoor ontstaan tekort aan.

Bij voorkeur in combinatie met foliumzuur (in de goed opneembare vorm van 5-methyltetrahydrofolaat).



2 6  M E I  2 0 2 2 N U M M E R  1 9

KRUID VAN DE WEEK: ENGELWORTEL

Alweer zo'n prachtig kruid deze week: de engelwortel

- ookwel Engelenkruid genoemd. Deze tweejarige

plant, die wel twee tot drie meter hoog kan worden,

heeft een prachtige schermbloem die uit allemaal

geelgroene bloemetjes bestaat. De bijen zijn dol op

deze bloempjes omdat ze vol nectar zitten. Het eerste

jaar maakt de plant alleen maar het blad. Pas als de

wortels goed ontwikkeld zijn schiet hij omhoog en

gaat hij in het tweede jaar bloeien. 

Engelwortel brengt rust wanneer je zenuwstelsel uit

balans is doordat je overbelast bent. En het

stimuleert de spijsvertering. Het werkt goed bij

maagklachten, darmkrampen, obstipatie en bij een

spastische dikke darm. 

Je kunt van het blad en het zaad thee zetten, de

stengel kan door het eten worden gebruikt en van de

wortel wordt de tinctuur gemaakt.

Kun jij wel wat engelwortel gebruiken? Vraag me

gerust om de tinctuur of om de thee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontbijtmuffin met amandelen en bosbessen

120 g amandelen

12 dadels zonder pit

100 g boekweitmeel

50 glutenvrij kokosmeel

2 tl gemalen steviablad

3 tl wijnsteenbakpoeder

1 el lijnzaad

50 g geraspte kokos

snufje zeezout

2 rijpe bananen

4 biologische eieren

200 ml kokosroom

75 g bosbessen, vers of diepvries

muffinblik voor 12 muffins

Verwarm de oven voor op 180 °C. Bekleed een muffinblik met

papieren vormpjes. Maal in de blender de amandelen en dadels

heel fijn. Meng dit met het boekweitmeel, kokosmeel,

steviablad, wijnsteenbakpoeder, lijnzaad, kokos en zeezout in

een kom.

Prak de bananen. Klop in een andere kom de eieren los en

meng met de kokosroom en de bananen. Schep dit door de

droge ingrediënten en meng het kort. Roer de bosbessen

erdoor en verdeel het beslag over de muffinvormpjes.

Bak de muffins in ongeveer 25-30 minuten bruin en gaar.

Controleer met een satéprikker of ze gaar zijn. Als de prikker

er droog uit komt dan zijn ze gaar.



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:

Dadelcake – koemelkvrij en anders gezoet                                                           € 2,50 per plak

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

Crunchy chocoladebrokken - koemelk & notenvrij -                                                zakje 3,40 

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

Biologische koffie van Kovi koffiebranders   (gemalen en hele bonen)                       6,95 per 250 gram

Diverse geneeskrachtige kruidentheeën (voor darmen, lever, nieren, huid, weerstand)  2,40 per zakje

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 

Equisetum tinctuur (Heermoes)                                                                            8,50 per flesje

Angelica tinctuur (Engelwortel)                                                                            8,50 per flesje

Prachtige kruidenboeken en mooie cadeaukruidenkaarten van Groenvitaal  - diverse prijzen

Diverse verzorgingsproducten van Lianne. 

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    

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

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

Terug in het assortiment: Kaneelbroodjes                                                   1,50 per stuk (bij totale afname van 12)

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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Hemelvaart

O P E N

http://www.duintuin.eu/

