Bekijk de webversie

Wat er op het land gebeurt,
graag open ik de nieuwsbrief met de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
wij hebben een heerlijk rustige twee weken vakantie gehad, en nu met goede moed beginnen
we weer aan het nieuwe jaar. in deze tijd zijn we alweer druk met het voorbereiden van het rap
aankomende teeltseizoen.
dat heeft natuurlijk best wat voeten in de aarde. als tuinder schrijf je jaarlijks een teeltplan. dat is
een document waarin je vantevoren kan inplannen welk gewas je waneer waar gaat planten, om
wat voor oppervlakken dit gaat, en hoeveel je daar naar verwachtig van kan oogsten.
op dit moment zijn we dus druk aan het kijken wat we vorig jaar allemaal hebben geteeld, en
wat we daarin dit jaar graag anders zouden willen, of moeten doen.
uiteraard schuift alles een stukje op, waar vorig jaar aardappels stonden, komt nu gras, en waar
vorig jaar de uien stonden, komen nu de bonen. het is belangrijk voor de bodem om ieder jaar te
varieren wat erop groeit.
als we dan uiteindelijk hebben besloten wat dit jaar waar mag gaan groeien, komt nog de
rassenkeuze. ook dat is een hele taak. willen we een spitskool die we even kunnen bewaren, of
een die niet snel gaat bloeien? ikzelf ga vanmiddag weer verder met het uitkiezen van paprika's
en tomaten. en daarin is de keuze al helemaal reuze!
als dat dan ook bepaald is, moeten we nog gaan kijken wat al deze soorten aan bemesting
nodig hebben. met de regelgeving tegenwoordig is dat toch ook nog wel een rekensommetje
waard.
nou en dan, als we dat allemaal weer hebben bedacht, laat dan de lente maar weer komen!

mededelingen:
Vacature:
wij hebben een vacature open staan voor een fulltime allround medewerker. dus ken jij of ben jij
iemand met verstand van het vak en zin om aan de slag te gaan? dan hoor ik het graag.
volledige vacature is te vinden op de website of onze facebookpagina.
ben je nou niet op zoek naar een fulltime baan maar wil je wel graag de handen uit de
mouwen steken? als vrijwilliger ben je bij ons ook altijd welkom. zeker op de
woensdagochtend met de oogst en de donderdagochtend met het inpakken van de
pakketten kunnen we altijd hulp gebruiken!

vacature op de website

Ondertussen op de Meander
...Oogstten we nog een heleboel koolrabi's van de hogenenk. door de vorst zijn die nu heerlijk
zoet geworden. wel even goed schillen, want de buitenkant kan wat vezelig zijn. vanbinnen
echter nog heerlijk mals en sappig.
..Kwam er uit de kas een heleboel prachtige veldsla voor in de pakketten.
...Hadden de poezen ook een fijne vakantie.
...Bakten Fred en Julia op het laatst van het oude jaar een heleboel heerlijke oliebollen voor
iedereen.
...Maakten Dick en Arjen de kar voor achter de trekker helemaal tip top in orde, met stalen
randjes eraan, zodat hij wel tegen een stootje kan, en dat is wel nodig ook!
...moesten aan het begin van het jaar weer alle voorraden worden geteld, gelukkig hadden we
daar veel hulp bij!
....werden er ook weer veel aardappels uitgesorteerd voor de winkel en de pakketten.
...zijn we erg blij om het boomklevertje weer terug te zien! ze leken een tijdlang verdwenen,
maar dit jaar vliegen ze weer af en aan op de vetbolletjes en zonnebloempitten naast de winkel.
wat een prachtig diertje toch!

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:
koolrabi (superschmelz)*
veldsla*
zuurkool*
pastinaak (uit de polder)
tomaten
extra groente in het luxepakket:
bloemkool
groenselderij
pompoen
komkommer
gember & citroen

pastinaakpuree
deze week maakte ik een heerlijke aromatische, mildzoete pastinaakpuree. heel simpel, en
lekker bij bijvoorbeels verschillende soorten vlees of vis, als vervanging van aardappelen of
bijvoorbeeld juist met aardappeltjes uit de oven erbij. wij aten het met gekruide bataat uit de
oven, en lekkere saucijzen van de kruytbosch.
ingredienten:
pastinaken
water
een stukje gember
een laurierblaadje
melk, room, of wat van het kookvocht
een klontje boter of olie
een snuf zout.
Bereiding:
snijd de pastinaak ik stukken en doe deze in een pan met koud water. voeg ook het
laurierblaadje toe. snijd de gember in dunne plakken en voeg die ook toe.
kook dit geheel in ongeveer 15 minuten (afhankelijk van hoe klein je de pastinaak hebt
gesneden). de pastinaak moet goed zacht zijn.
giet de boel vervolgens af, en vis de gember en laurier eruit. laat even uitdampen.
nu kun je gaan pureren. voeg wat boter of olie toe, en wat melk. als je met een handmixer of
staafmixer pureerd krijg je een mooi gladde, luchtige puree. met de klassieke stamper kan het
ook, als je het juist van grover lekker vind.
voeg naar smaak meer melk toe en zout.

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.

