Bekijk de webversie

Wat er op het land gebeurt,
deze week is Ruben al een aantal hele dagen lang druk geweest met het klaarmaken van de
hogenenk zodat we kunnen gaan zaaien, planten en poten.
inmiddels is dus alle kalk, mest en compost helemaal mooi ingewerkt, is het gras stukgespit en
de rest met de schijfeg zodanig bewerkt dat het fijn genoeg ligt.
vervolgens kunnen dan de ruggen er weer in gemaakt worden met de dammkulturmachine, die
de hele winter braaf had staan wachten om weer aan de slag te gaan.
bij een dergelijke onderneming waar de grond zo wordt omgewerkt komen altijd graag en veel
vogels kijken.
het lijkt soms wel alsof ze het kunnen ruiken!
die vogels komen hier zo graag op af omdat er met het omwerken van de grond allerlei lekkers
naar boven komt, zoals wormen, insecten en zaden. een boel mooie fladderaars lusten dat wel,
zoals de kwikstaart, de kraai, de zwartkopmeeuw en de houtduif, maar er komen ook altijd een
paar ooievaars mee smullen.
behalve de insecten zijn er ook muizen die holletjes in de grond maken, en die rennen daar
natuurlijk gauw uit zodra de trekker komt, jammer voor hen natuurlijk, maar hierdoor komen ook
roofvogels zoals de valk en de buizerd graag kijken, en daar zijn wij dan wel weer erg blij mee,
we hopen nog steeds dat er eens een valk komt nestelen in de buurt, en met in groene
handen zijn ze dan ook druk om een nieuwe nestkast te realiseren. de oude kast op de
hogenenk krijgt echter ook nogsteeds wel aandacht, maar het lijkt telkens alsof ze zich toch op
het laatste moment bedenken. maar we gaan het zien, misschien dat het dit jaar anders is.
andere leuke innovatie op het gebied van vogelwelzijn is het feit dat wij ons dit jaar hebben
aangesloten bij het natuurcollectief Veluwe. een organisatie die subsidie en informatie biedt voor
natuurinclusieve initiatieven. in overleg met hen kregen wij een grote zak zaad opgestuurd om
een kruidenrijke rand op de hogenenk te maken, op de plek waar de asperges stonden. hiermee
hopen we een geschikt leefklimaat en voedsel voor patrijzen (zie foto) te realiseren, omdat die
dat in de moderne landbouw vaak lastig meer kunnen vinden. hiervan is de patrijs het meest
genoemde voorbeeld, maar er zijn meer kleine vogels die leven van zaden van kruidachtige
planten (vaak als onkruid bestempeld), dus die zijn dan natuurlijk ook van harte welkom!

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
...Kwamen de pootaardappelen weer binnen! die hebben we zo uitgestald zodat ze de
komende tijd vast wakker kunnen worden en voorkiemen, voor ze de grond in gaan!
...Hebben we tegenwoordig bedrijfskleding? of lijkt dat maar zo ;)
...Is Mare druk geweest met het installeren van de nieuwe beregings-sproeiers in de kas, nu kan
alles mooi gelijkmatig water krijgen, jippie!
..Groeit de boel in de kas de pan uit! elke keer dat je er nu komt is het weer anders.
..kregen de kippen weer een mooi schoon hok
..Waren we blij deze vrolijke gezichten van Sheryna en Femke weer te zien!
...Maakt de valk op de hogenenk al goed gebruik van de palen die daar van het voorjaar voor
hem zijn neergezet. niet heel goed te zien op de foto, maar hij zit er echt!

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:
veldsla*
broccoli (IT)
rode bieten (NL)
gele ui (NL)
komkommer (NL)
Luxe:
prei (NL)
radicchio (IT)
cherrytomaatjes (ES)
spicy-kiemen (NL)
kruiden*
in het fruitpakket:
sinaasappel
appel
banaan
Help!? een gekke groente: hmm, dat valt wel mee, toch?
PS: de broccoli was bij de groothandel in de aanbieding deze week, en helaas was goed te zien
waarom, er zitten wat geel verleurde bij, niet zo heel mooi dus, maar nog goed eetbaar, al zou ik
aanraden ze niet nog een week te laten liggen...

aardappel op een stokje
dames en heren, deze week schrijf ik even geen recept met groente, want de groente in dit
pakket, daar kent denk ik iedereen wel een lekker recept mee.
daarom deel ik iets wat ik dit weekend maakte, waar ik heel erg vrolijk van werd.
namelijk: feestelijke aardappels op een stokje! dit was altijd mijn favoriete snack uit zo'n
snackkarretje in bijvoorbeeld de dierentuin of pretpark, en nu kwam ik er dus achter dat je dit
super simpel zelf kan maken in de oven!
je kunt dit als snack eten, maar ook als maaltijd bij bijvoorbeeld een salade of om je AGV een
beetje op te leuken :)
benodigdheden:
medium maat vastkokende aardappels (bijvoorbeeld ditta)
olijfolie of zonnebloemolie
flinke snuf zout
gedroogde kruiden naar keuze, bijvoorbeeld chilipoeder, cajunpoeder, knoflookpoeder,
gerookte paprika etc.
satéprikkers
oven met bakplaat
wat ga je doen:
was je aardappels, je hoeft ze niet te schillen
prik iedere aardappel in de lengte op een sateprikker, hier is soms wat geweld bij nodig
neem nu een niet te groot, maar wel lekker scherp mes, en begin bovenin de aardappel,
snijd tot op de prikker zo in een spiraal naar beneden, bedenk dat je een soort
springveervorm maakt, als dat helpt. probeer de plak maximaal 0,5cm dik te maken. dunner
kan ook, maar is wat moeilijker. probeer het wel bij alle aardappels ongeveer gelijk te maken,
anders is de één veel sneller gaar dan de ander.
schuif de aardappel zo verder over het stokje dat er ruimte tussen komt, als een springveer
die je uittrekt zegmaar.
leg de aardappels op een bakblik, en giet hier olie over heen en het zout en de kruiden.
wees met dit alles maar lekker gul!
draai de aardappels een paar keer rond en masseer eventueel met je vingers of een kwast
de olie en kruiden er gelijkmatig overheen en tussen.
schuif de plaat in een lekker warme oven (200C ongeveer)
afhankelijk van de grootte van de aardappel zijn ze na ongeveer een half uurtje gaar, wel af
en toe even keren!
haal ze uit de oven en knabbel ze zo van het stokje op!
ps: dit is wel een beetje anders dan uit zo'n foodtruck, daar snijden ze ze een stuk dunner
en frituren ze ze, waardoor het meer chipsachtig wordt, maar ach, zo ist ook smullen!

voor de meer visueel ingestelden: een video van dit recept

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.

