Bekijk de webversie

Wat er op het land gebeurt,
soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. geniet daarom in de onderstaande foto's,
(gemaakt door Fred en Julia), met ons mee van al het natuurschoon wat de lente ons te bieden
heeft.
dan hou ik even mijn mond.

mededelingen:
voor abonnementhouders:
als je bij het afhalen van je pakket niet het pakket met jouw naam kan vinden, neem dan gerust
een pakket van dezelfde grootte mee zonder kaartje! deze waaien er namelijk soms uit. ik ben
bezig om een beter systeem te bedenken, dus dat komt.voor nu nog maar even zo. bij vragen
mag je altijd bellen 06-39829814

wie helpt inpakken?
wederom kan ik iemand gebruiken die het leuk lijkt om te helpen met het inpakken van de
groentepakketten. dit doen wij op de donderdagochtend tussen 8:30 en 12:30. het is fysiek een
stuk minder zwaar dan andere klussen op de boerderij, dus eigenlijk iedereen kan het!
lijkt dit je wat? dan hoor ik het graag!
groenten@demeanderbrummen.nl of 06-39829814

Ondertussen op de Meander
pootten we de uien op de hogenenk. een
feestelijk moment, na alle voorbereidingen
de afgelopen weken. nu zit de eerste teelt in
de grond.
inmiddels hebben we trouwens ook de
tuinbonen al gezaaid.

de paprika's in de kas groeien als een
tierelier. het zijn prachtige planten en daar
zijn wij erg blij mee.

genieten ook de kippen van het mooie weer,
ze zitten graag lekker in de zon.
ook voor hen is het fijn dat alle groei weer
wat meer op gang komt, want dan krijgen ze
lekker meer groens te eten, hier smullen ze
van een paar overgebleven en verlepte
bossen raapstelen.

ook op het huisperceel hebben we deze
week de allereerste teelt kunnen planten; de
spinazie!
dit jaar gaan we het gros van de groente op
de hogenenk telen, waardoor er hier wat
plek over blijft. dat is fijn, want nu kunnen we
beter paden tussen de gewassen houden

verder zijn we erg druk geweest met
aardbeien.
vorig jaar hebben we geprobeerd deze ook
op de hogenenk te telen, maar dit bleek
lastig, daarom zijn ze dit jaar weer
teruggekomen naar de boerderij. hier gaan
we het nu proberen met worteldoek. een
hele praktische, en helaas nodige, optie,
want we willen niet dat de aardbeien
verdrinken in het onkruid. dit gebeurt
gemakkelijk, omdat aardbeien twee jaar op
dezelfde plek blijven staan, en er hier dus
twee jaar lang niet machinaal bewerkt kan
worden.
het was een hele klus om dat allemaal voor
elkaar te krijgen, maar wij verheugen ons nu
al op straks die heerlijke aardbeien!

Deze week in de pakketten, (onder voorbehoud van wijzigingen), zoals u ook
weer op de website kon zien https://www.demeanderbrummen.nl/weekinhoud-pakketten/ :
groente:
slamix*
courgette (ES)
pastinaak (NL)
tuinkers (NL
paprika (NL)
Luxe:
shii-take (NL)
spitskool (IT)
knoflook
raapstelen*
in het fruitpakket:
sinaasappel
appel
kiwi
Help!? een gekke groente: hmm, dat valt wel mee, toch?

risottotorentjes met gegrilde courgette
voor zo met de pasen leek het me leuk om een wat feestelijker recept te maken. iets wat ook als
hapje kan, zoals deze mooie torentjes.
Ingrediënten:
risottorijst
een ui
witte wijn
bouiilon naar keuze
evt paddenstoelen naar keuze,
stevige kaas, zoals pecorino of parmezaan
courgettes
olie
ook nodig: een risottopan en een grillpan of paniniijzer. heb je die niet dan kun je de courgettes
ook in een koekenpan opbakken maar dat heeft een minder mooi gestreept effect.
Bereiding:
begin met je courgettes, dit kost wat tijd, en als je het tijdens het koken van de risotto probeert
zal die waarschijnlijk aanbranden...
dus, snijd of schaaf de courgettes in mooie gelijke dunne plakken in de lengte. maak ze niet
dikker dan een halve centimeter
smeer de plakken in met wat olijfolie en wat peper en zout, en leg ze op de grill tot ze mooie
bruine strepen hebben. hij mag nog wel best een beetje stevig zijn.
leg alle gegrilde courgettes op een bord en dek af zodat ze wel wat warm blijven.
maak nu ook je risotto, dit doe je alsvolgt:
snijd de ui fijn en fruit aan in een pan met wat olijfolie. voeg hierbij ook de droge risottorijst.
bak dit zo aan tot de rijst mooi doorzichig wordt, ongeveer 1-2 minuten.
giet vervolgens een scheut wijn in de pan, en laat dit onder goed roeren opnemen.
voeg hierna telkens een soeplepel hete bouiilon toe in de pan, die inmiddels op mideenlaag
vuur staat, en blijf gewoon constant goed roeren.
proef na ongeveer twintig minuten of je risotto al klaar is, kies of je hem liever wat steviger wil of
juist helemaal gaar en romig.
voeg dan wat geraspte parmezaanse kaas toe.
bak, als je dat lekker vind, de paddenstoelen op of kies een andere topping naar keuze,
pijnboompitjes, wat lekkere ham, rucola, etc.
en dan nu: tijd om het bord op te maken. zoek even in je keuken naar een geschikte
torentjesvorm, dit kan een beker zijn, een schaaltje, maar het liefst iets 'ringvormigs' zoals een
mini-springvorm of koekjesuitsteekvorm. (als je een beker of gals gebruikt, bekleed deze dan
eerst met folie of bakpapier, anders krijg je je torentje er waarschijnlijk niet meer uit.
leg dan je repen courgette hierin, en vul de rest vervolgens met risotto. maak het maar lekker
een beetje stevig. haal vervolgens je vorm eraf en voila, een vrolijk torentje!
kleed dit nog even leuk aan met je topping naar keuze, en dan zou ik zeggen, eet smakelijk en
een heel vrolijk pasen!

dat was weer alles wat ik te vertellen heb.
vriendelijke groe(n)te, namens de tuinders van de Meander, Lea
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u groenten@demeanderbrummen.nl toe aan uw adresboek.

