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Zomervreugde

Met uitzicht op de tuin ben ik de nieuwsbrief aan het

schrijven. Ik zie het geel van de guldenroede afspatten

(mooi kruid voor de blaas), de stengels van de bloem van de

aardperen (spannend wat daar allemaal onder de grond

gebeurt) en de  uitgebloeide toorts  (met zijn bloedreinigende

werking). De rozemarijnstruik staat daar stevig in de grond

te wachten tot zijn takjes geknipt worden om mij met hun

geur te verblijden. De madeliefjes en paardenbloemen zijn

verdwenen, maar de bladeren van de vrouwenmantel (met

zijn kalmerende werking op hormonen) kunnen geplukt

worden om thee van te zetten. Er zijn nog een paar bloemen

van de Oostindische kers die naar mij lonken omdat ze met

hun pracht een salade willen versieren. Wat een rijkdom,

wat een zomervreugde!

In deze nieuwsbrief meer over de pracht van de natuur. Of

het nu over de wilde peen of de wespen gaat, lees, kijk en

verwonder je.  

Warme groet,

Anne Marie
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gebruik geen zoete parfum of andere zoetgeurende huidverzorgingsproducten

ruim (zoete) etenswaren altijd op

blijf uit de buurt van fruitbomen

ze zijn dol op klaver en dat staat in weilanden. Wees daar alert op.

wespen houden niet van sterke geuren zoals citronella, kruidnagel, lavendel, rozemarijn,

knoflook en ui. Gebruik kruidnagelolie, citronella-olie, lavendelolie of rozemarijnolie in een

verdamper of diffuser. Of zet een schaaltje met azijn neer en doe daar ui, knoflook en of

kruidnagels in. (Ik heb een olie gemaakt met deze etherische oliën - je kunt je hier mee

insmeren als je naar buiten gaat)

Hoe je wespen op afstand houdt...

Het is weer wespentijd. Vind jij ze ook zo irritant? Zeker als je lekker aan het eten bent en bij

iedere hap bang bent dat er één je mond mee ingaat. Misschien heb je ook al van alles geprobeerd:

een wespenpot met limonade erin of koffiedrap op een schoteltje en aansteken. Het werkt een

beetje, maar als de wespen honger hebben komen ze toch op je eten af. Hang trouwens nooit een

wespenpot op als je niet echt last hebt van wespen want dan zullen ze er juist op af komen. 

We zien die wespen eigenlijk liever dood dan levend, maar is dat wel een goed idee? Nee, dat is

het niet. Ze zijn dan wel niet nodig voor de bestuiving van planten, maar ze zijn wel zeer nuttig .

Ze eten namelijk insecten zoals vliegen, muggen en rupsen. Ik heb het nu al een aantal keren

voor mijn ogen zien gebeuren dat een wesp een vlieg te grazen nam. De vleugeltjes van de vlieg

vlogen in het rond en de wesp verorberde zijn vlieg. Verdrijf (of erger) dood je alle wespen dan

zul je dus meer last krijgen van insecten. Zo blijkt elke dier toch weer zijn functie te hebben.

Maar een wespensteek is natuurlijk geen pretje en je kunt ook behoorlijk allergisch voor het gif

van de wesp zijn. Geschat wordt dat 0,8 - 5% van de bevolking allergisch is voor bijen- en/of

wespengif. Je weet dat pas als je meer dan eens door een bij of een wesp bent gestoken. De eerste

wespensteek zal geen reactie geven omdat dan pas de allergie wordt opgebouwd. Weet je dat je

allergisch bent voor wespengif? Dan zul je via de huisarts een noodset hebben gekregen om de

allergische reactie af te remmen. Gebruik die of bel direct 112. Klachten die je na een wespensteek

kunt krijgen variëren van een lichte zwelling op de plek van de steek tot aan een sterke

bloeddrukdaling, shock en hartritmestoornis.  Ben je niet allergisch, maar wel gestoken

neutraliseer de wespensteek dan meteen met azijn.

Wespen op afstand houden

Op deze wespvriendelijke manier houd je de wespen op afstand en kunnen de wespen hun nuttige

werk toch blijven doen.
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Wilde peen

In augustus staan de bermen en dijken er vol mee: de Daucus

Carota oftewel de wilde peen. Let er maar eens op. Je ziet

deze plant vast.

Daucus komt waarschijnlijk uit het Grieks. De Grieken

duiden daar alle schermbloemige planten mee aan. En Carota

komt van caroteen. Deze donkergele kleurstof zit veel in de

plant. Het helpt je lichaam bij het aanmaken van vitamine A

- een belangrijke vitamine voor onder andere je slijmvliezen. 

Je herkent deze plant aan zijn mooie witte bloemschermen

met een soort kanten rokje  onder de bloem. En als je goed

kijkt zie je in het midden van de bloemscherm één

donkerpaarse bloem.  De bloemen en zaden smaken en

ruiken heerlijk. 

Je kunt alles van deze plant gebruiken. In de wortel zitten de

vitaminen, mineralen en vezels. Het blad kan gestoofd

worden en de bloemschermen kun je vers of gedroogd

gebruiken. Je kunt er thee van zetten of wat

bloemschermpjes door het eten doen. Het zaad zorgt voor een

betere spijsvertering en is goed voor de blaas en de nieren.

Sommige schermbloemigen (zoals dolle kervel) zijn giftig,

dus wees er zeker van dat je de goede plant plukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verse boerentomatensoep met kruiden

4 personen | 25 minuten

 Ik ben dol op tomatensoep. Zeker in de zomer, nu ze zo vol van

smaak zijn. Soms kan een verse tomatensoep ook een beetje een

zuurtje hebben. Dat zuurtje verdwijnt als je er wortels aan toevoegt.

Daarom én omdat het heel gezond is voeg ik vaak wat  wortel toe. 

1 kg tomaten

1 grote of 2 kleine winterwortelen

1 ui

1 teen knoflook

1 eetlepel biologische olijfolie

3 takjes verse tijm

1 flinke hand verse basilicumblaadjes

5 dl groentebouillon

zeezout en vers gemalen zwarte peper

Was de tomaten, verwijder het kroontje en snijd ze in stukken.

Maak de wortelschoon en snijd in stukken. Pel de ui en knoflook

en hak ze fijn. Verwarm de olijfolie en fruit de ui en knoflook.

Voeg de stukjes tomaat, wortel, tijm en basilicum (houd wat

achter voor de garnering) toe en laat 5 minuten smoren.

Voeg de bouillon toe en laat ongeveer 20 minuten koken. Pureer

de soep met de staafmixer. Voeg naar smaak zeezout en peper

toe. Garneer met de achtergehouden blaadjes basilicum.



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:

Zoete pastinaakcake – koemelkvrij en anders gezoet                                              € 2,25 per plak

Crunchy chocoladebrokken - koemelk & notenvrij -                                                zakje 3,40 

Biologische olijfolie uit Italië    (nog maar 5 flessen)                                               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

Insectenweg-olie (verdrijft wespen, muggen, teken, vliegen)                                   5,95 per flesje

Diverse verzorgingsproducten van Lianne - diverse prijzen. 

Biologische bloemen van Petra - diverse prijzen (rond de 7,50)

Zuurdesembrood van Julia - van 't Desemhuis

LET OP: JULIA IS NOG TOT 15/8 OP VAKANTIE. DE EERST VOLGENDE KEER DAT ZE WEER

BAKT IS 18/8. DAN BESTELLEN VOOR DINSDAGAVOND 16 AUGUSTUS OM 18 UUR.

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)          €         4,75

·Zuurdesem brood met sesam, honing en tahin, groot                     €         4,75    

·Zuurdesem speltbrood (met roggestarter), groot                             €         5,00 (alleen als er meer dan 4 broden besteld zijn)

·100% roggebrood met gedroogde pruimen, klein (VEGAN)               €         4,50

·Roggetarwebrood met pitten, klein (VEGAN)                                  €         3,75

Terug in het assortiment: Kaneelbroodjes                                                   1,75 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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Nog geen BROOD deze week

 

http://www.duintuin.eu/

