De MeanderAar

Broccoli

Van het Land

Broccoli is oergezond en zit vol vitaminen!

Broccolischotel

Het land heeft zich niet hoeven vervelen
deze week. Op het moment dat het zich
had ingesteld op meer
regen, kwam daar
alweer een fel zonnetje
Deze week in het pakket:
om de hoek kijken. En
Groente van eigen teelt: Snijbiet,
als die zon het land
slamix, bosui. Verder: peterselie,
eenmaal goed had
bietjes, broccoli.
opgewarmd, was daar
Culi-plus de groenten die hier
alweer tijd voor een
boven zijn vermeld:
Champignons, groenselderij,
regenbui, soms zelfs
paprika, radiggio, uien.
met onweer of hier en
Fruitpakket: Aardbeien, abrikozen,
daar hagel. Onze
appels, kiwi’s
gewassen groeien
ongestoord,
aangemoedigd door
het weer, door. De
oerkomkommerplanten
en bonenplanten in de
kas zijn inmiddels groter
dan u, om maar even
een greep te nemen
uit de uit de kluiten
s.
gewassen gewassen.

Verwarm de oven voor op 200
graden. Snij de broccoli klein.
Snij het onderste, houterige
stuk van de stronk eraf, maar
snij de bovenkant klein, ook
hier zitten veel voedingsstoffen
in. Kook eerste de stukjes
stronk 5 minuten, en gooi
daarna de broccoliroosjes
erbij en laat nogmaals 3
minuten koken. Snij de
aardappels in schijfjes. Snij de
ui en knoflook fijn en fruit ze in
een pan met wat olijfolie.
Voeg het (vega) gehakt toe
en bak dit rul. Snij de tomaten
in blokjes en voeg samen met
de pesto toe aan het (vega)
gehakt. Breng op smaak met
peper en zout. Vet een
ovenschaal in en verdeel de
aardappelschijfjes over de
bodem. Verdeel de inhoud van
.
de wokpan daaroverheen, gevolgd door
de broccoli. Klop nu de eieren los met de
yoghurt en giet over de ovenschaal.
Bestrooi met geraspte kaas en bak in 40
minuten gaar in de oven. Eetsmakelijk!

Ingrediënten
1 broccoli
500gr aardappels
pesto
300gr (vega) gehakt
1 ui

2 tenen knoflook
200ml yoghurt
3 tomaten
2 eieren
kaas

Ondertussen
Wordt het eerste kampeer/werkweekend
voorzichtig voorbereid. Aankomend
weekend komen er alvast wat liefhebbers
op de tuin struinen, slapen, eten, bezinnen.
Een orienterende fase laten we maar
zeggen, waarmee een basis wordt gelegd
en wordt nagedacht over de invulling van
ditsoort weekenden in de zomer die voor
de deur staat. Geniet u, net zoals wij dat
zullen doen, van de heerlijke groente van
de tuin.

