Bekijk de webversie

Wat er op het land gebeurt,
sjonge, het is wel echt herfst zeg! alle bomen en planten veranderen van groen naar geeloranje-rood of bruin, regen, wind, kouwe tenen, hoort er allemaal bij, maar het is wel weer even
wennen!
het liefst zou ik een warm holletje bouwen en de lente weer afwachten, ik ben niet zo'n
wintermens... jammer, dat dat voor mensen niet geldt, zo'n winterslaap, het lijkt mij wel fijn...
maar goed, er zijn nog genoeg leuke dingen om naar uit te kijken van de winter. zo gaan we
komende week weer een heleboel planten in de kas, mogen we, zodra de eerste vorst geweest
is, weer spruitjes gaan plukken, komt de zuurkool er aan, en gaan we ook nog een nieuwe
lading maken binnekort, gaan de kippen ook bijna naar de slacht, dan kunnen we weer lekker
kippensoep eten, en dan komen er ook weer een keer nieuwe kippedametjes. verder kunnen we
lekker aan het opknappen en opruimen.
kortom, eigenlijk maar goed dat ik niet in winterslaap ga dit jaar....

mededelingen:
Voor winkelklanten en pakketafhalers:
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen wordt vanaf 13-10 het dringende verzoek gesteld om in
openbare ruimtes een mondkapje te dragen. we willen u dus ook verzoeken dit bij ons in de
winkel en in de schuur/koeling (als hier ook anderen zijn) ook te doen, wij doen dit dan waar
mogelijk ook.
Mocht u zich er toch niet prettig bij voelen in ons kleine winkeltje maar wilt u nog wel graag
meanderbooodschappen? vraag dan even naar de mogelijkheden via de mail of telefoon.
(info@demeanderbrummen.nl of 06-39829814)
Vrijwilligers gezocht voor aanplant hagen en houtsingels
Komend najaar zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die op één of meerdere plantdagen
willen helpen bij het aanplanten van hagen en houtsingels op en langs de weide direct naast de
Meander.
Stichting het Anker organiseert deze plantdagen in het kader van het project Levend Land
Goed. De hagen en houtsingels dragen bij aan een natuurinclusieve landbouw en een
aantrekkelijk landschap op de Hogenenk in Brummen. De plantdagen worden begeleid door Jan
van Tiel van kwekerij de Valckenhof uit Reek. Omdat er veel planten een mooie plek in een
haag zoeken, kunnen we nog zeker een aantal vrijwilligers gebruiken.
Op dit moment plannen we 3 plantdagen (28 november, 12 december en 19 december) en
afhankelijk van de omstandigheden kiezen we één of meerdere van deze dagen. We werken in
kleine groepjes van 4 personen en er is voldoende ruimte om afstand te houden.
Heb je interesse en wil je één of meerdere dag(delen) helpen, neem dan contact op met Piet
Moerkens of Ronald Zeilstra van stichting het Anker uit Brummen.

website het Anker

Ondertussen op de Meander
.. Oogstten we deze week voor het pakket onder andere prachtige andijviekropjes, als een van
de laatste dingen van buiten nu!
...Kiemen de groenbemesters die we vorige week zaaiden al mooi!
..Moeten de kippen helaas weer opgehokt blijven vanwege vogelgriep in het land. ze boffen
maar met die overdekte uitloop zo!
..Doen de paprika's hun best de laatste zonnestraaltjes op te vangen, om nog een beetje kleur
te verzamelen
..Lieten we een container komen, voor de gewassen in de kas die ziektes hadden opgelopen.
door ze op die manier van het bedrijf af te voeren verminderen we de verspreiding hiervan
volgend jaar.
..Hebben de katten het ook niet zo op dat herfstige regenweer, en wachten ze liever in de
schuur op hun brokjes dan dat ze uit gaan muizen jagen....
..Komen de bosuitjes in de kas mooi op! wat een feestje weer!

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
Chinese kool*, winterpostelein*, andijvie*, pompoen* en aubergine
Extra groente voor het luxe pakket:
shii-take, chioggia bietjes*, kruiden (selderij)*, rode puntpaprika.
(producten met * zijn eigen teelt)

help! een gekke groente!?
shii-take zien er misschien niet zo gladjes uit, maar daar maken ze voor op in smaak! dit zijn
heerlijke paddestoelen die in veel gerechten te verwerken zijn. bijvoorbeeld in soepen, sauzen,
maar ook lekker: in de koekenpan met een flinke scheut olie en hoog vuur in dunne reepjes: dan
heb je net spekjes! heerlijk voor bijvoorbeeld over de stamppot!
chioggia bietjes zijn bieten met een prachtige gemarmerde tekening. best eet je ze rauw, want
als je ze kookt gaat er veel aan kleur en smaak verloren. wil je ze wel warm eten, zou ik
aanraden ze in plakken in de oven te roosteren, maar zie bijvoorbeeld ook onderstaand recept!

chioggia flammkuchen

Moussaka
moussaka is een vol, warm en smaakvol ovengerecht uit de griekse keuken. een soort lasagne,
maar dan met in plaats van pastabladen plakken aubergine en aardappel, en heel erg lekker! ik
vertel graag hoe ik het maakte. het kost even wat tijd, maar dan heb je ook wat. ik vond een
manier om zo min mogelijk pannen en servies vies te maken, zodat ik niet ook nog daarna een
berg afwas had.
ingredienten:
aardappels(beetje vastkokend is wel handig)
aubergine
naturel tomatensaus
een grote gele ui
twee dikke knoflooktenen
gehakt of een vegetarische vervanger hiervan
ras-el hanout kruiden
peper
zout
olie of boter
twee el. bloem
melk of een melkvervanger (let hierbij wel op dat het een niet zo zoete variant is)
een ei
benodigdheden verder:
een pannetje met deksel, om aardappels te koken en bechamelsaus te maken
een grote, diepe koekenpan of hapjespan, om aubergine te grillen en rode saus te maken
ovenschaal of vorm
bakpapier
een groot, scherp keukenmes + snijplank
diepe borden om in te serveren
bereiding:
om te beginnen was je de aardappels, en snijd deze in dunne plakken, ongeveer een halve
centimeter, of nog minder, als dat lukt. je hoeft ze niet te schillen, maar dat kan wel.
kook deze in het pannetje in koud water met wat zout een paar minuten. het hoeft niet helemaal
gaar te zijn.
snijd ook de aubergines in dunne plakken. bak deze in de koekenpan in een klein beetje olie
aan beide kanten op hoog vuur tot er wat kleur op komt. dit lijkt misschien overbodig, maar skip
deze stap niet! dit zorgt ervoor dat de aubergine niet '"sponserig" wordt, en zijn smaak juist
behoud, je schroeit de aubergine namelijk als het ware een beetje dicht.
leg beide soorten plakken nadat ze uit de pan komen even op de borden, deze kun je later
gewoon weer gebruiken om van te eten.
de pannetjes kun je vervolgens voor de volgende stappen gebruiken. van de aardappels blijft
misschien wat zetmeel over in de pan, maar dat komt de saus alleen maar ten goede straks. zet
rond dit moment ook je oven vast aan, op 180 graden.
snipper ui en knoflook, en bak deze samen met het gehakt aan in de koekenpan met wat olie en
een flinke snuf zout. als dit gaat kleuren, voeg dan ook een snuf van de ras el hanout toe, en
wat peper. na dit even mee te bakken kun je de tomatensaus toeveogen. laat lekker even
sudderen.
ondertussen kun je de bechamelsaus maken. dat doe je dooer gelijke delen vet en bloem in een
pannetje aan te bakken. doe dit voor ongeveer 2 minuten onder goed roeren. voeg dan
langzaam de melk toe, terwijl je blijft roeren, terwijl de melk opwarmt zal de saus dikker worden.
blijf toevoegen tot je ongeveer vla-dikte bereikt. voeg hieraan flink zout en peper naar smaak
toe, en laat afkoelen.
bekleed nu een ovenschaal of bakblik met bakpapier (daar bedank je jezelf later met afwassen
ook voor;))
schep eerst een dun laagje van de tomatensaus in de vorm. hierop een laagje
aardappelplakken, dan weer tomatensaus, aubergineplakken, en dan dat alles nog tig keer, tot
het op is, of je vorm vol.
roer de wat afgekoelde bechamelsaus nog eens door, en klop er dan het ei doorheen. hiervoor
is het belangrijk dat de saus niet kokend heet is, anders stolt het ei meteen.
giet de saus over de moussaka, en zet het geheel in de oven, voor ongeveer een half uur.
je kunt dit ook prima een dag vantevoren maken en opwarmen! eet smakelijk!

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.

