Bekijk de webversie

Wat er op het land gebeurt,
we beginnen inmiddels echt te merken dat de dagen langer worden, ook al voelt het nog niet
echt als lente.
in de kas lijkt alles met de dag harder te gaan groeien, zowel de gewassen als het onkruid,
helaas, maar ach, dat hoort er ook bij, en iedereen geniet er ook wel weer van om lekker met de
handen in de aarde te mogen, of lekker een middag met de schoffel in de hand bezig te zijn.
ook de paprika's groeien enorm hard. die merken natuurlijk niet zoveel van het weer en de zon,
want die worden verwarmd en verlicht, maar inmiddels zijn ze verhuisd naar de kas, want de
tomaten moesten de couveuse in. in de kas staat nu nog een mini-kas, met een verwarming en
lichten, waar de paprika's rustig en warm verder kunnen groeien. we hebben ze maandag
allemaal weer verpot in hun eigen potje, dus daar kunnen ze tot april mooi blijven staan.
de tomaten zijn vrijdag gezaaid, 13 soorten dit jaar, en zijn inmiddels ook al voor meer dan de
helft opgekomen, dus dat is ook mooi, een fijn vooruitzicht, en laten we maar hopen op een veel
beter tomatenjaar dan 2020!, en nog heel veel meer heerlijke paprika's voor iedereen :)

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

Ondertussen op de Meander
...Regende het knikkers? sjongejongens wat een hagelbui!
...Genoot Marrie van het worteltjes wieden in de kas, een heerlijk ordenend, rustgevend werkje!
...Zie je Dick en Koen hier nog weer druk bezig met het repareren van de bestrating.
..Zijn we nog weer lekker bezig geweest met opruimen, zo onstond bijvoorbeeld dit kasteel van
pallets!
..Verstoorden we perongeluk deze prachtige winterslapers op de zolder van de schuur...

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:
winterpostelein*
bataat (nl)
kastanje champignons (nl)
regenboogpeen (nl)
groene pompoen (nl)
Luxe:
aubergine (es)
gele paprika (es)
radijs (it)
aardpeer (nl)
koolrabi (fr)

in het fruitpakket:
mandarijn
kiwi
appels

Help!? een gekke groente: hmm, dat valt wel mee, toch?

halfwarme maatijdsalade
klinkt wel een beetje gek, halfwarm...maar dat is wat het is, en ik ben er dol op. een goeie
manier om restjes op te maken, lekker veel groente binnen te krijgen, én snel iets lekkers op
tafel te hebben. in een dergelijke maaltijdsalade combineer ik graag groente die rauw gegeten
kunnen worden, met producten die wel verhit moeten worden, op die manier is er eindeloss te
variëren. zo zou letterlijk iedere groente uit het pakket (ook de luxe) hier wel een plekje kunnen
krijgen! ik zal hier een aantal voorbeelden geven, maar wees vooral creatief!
ingrediënten:
winterpostelein of andere slasoort naar keuze
groente die jij rauw lekker vind naar keuze, zoals: paprika, cherrytomaatjes, geraspte
peen, biet of selderij, radijsjes of koolrabi, avocado of komkommer
groente die jij gebakken of gekookt lekker vind, zoals: kastanjechampignons, broccoli,
boontjes, pompoen, aubergine of courgette
groente of toevoegingen uit een potje zoals: peulvruchten, mais, olijven, zilveruitjes of
augurken
eventueel een koolhydraat naar keuze, zoals: gebakken aardappeltjes of bataat, pasta of
quinoa
eventueel een eiwit naar keuze zoals: gebakken kip of spekjes, snippers ham of gerookte
zalm, een gekookt eitje, tofu, garnalen, kaas of pitjes en nootjes
dressing naar keuze: ik maakte een knoflookdressing van een lepel mayo, een lepel
olijfolie, een lepel citroensap, knoflookpoeder, zout en provenciaalse kruiden.

kies eerst uit waar je je salade op wil serveren, ik vind het het leukst om voor iedereen een
apart bord op te maken, hiervoor kies ik een diep dord, daarin leg ik eerst een laagje sla, dan
komen alle andere toevoegingen er mooi bovenop. ik deel het graag mooi in, in plaats van
alles meteen door elkaar te husselen, want het oog wil ook wat!
we gaan hier even uit van een salade met: winterpostelein, peen, paprika, champignons,
pompoen, zwarte bonen, olijven, bataat en pijnboompitjes.

Bereiding:
schil de pompoen en snijd deze in repen of blokjes. leg op een bakplaat met een scheutje
olie, zout en peper en eventueel kruiden naar keuze, bak dit in een warme oven tot gaar.
snijd de bataat in blokjes en bak in een pan met een scheut olie tot gaar en een beetje bruin.
voeg hierbij ook zout en peper en kruiden naar keuze, ik nam hiervoor een cajun mengsel,
maar mexikaanse kruiden zouden in deze combinatie ook niet misstaan. voeg op het laatst
hier ook de zwarte bonen aan toe, dan zijn die ook warm en lekker gekruid.
bak de champignons in olie in een koekenpan. het kan even duren, maar de champignons
zullen uiteindelijk bruinen en een beetje knapperig worden. voeg pas op het laatst een flinke
snuf zout toe.
snijd of rasp de overige groente zoals jij dat leuk vind
nu kun je het bord gaan opmaken, leg een bedje winterpostelein neer, en alle andere dingen
erbovenop, ik maak meestal een warme en een koude kant, vandaar het 'halfwarme' in
plaats van 'lauw', haha.
maak af met de pijnboompitjes eroverheen en een lekkere scheut dressing.

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.

