Bekijk de webversie

Wat er op het land gebeurt,
nou, laat ik maar beginnen met 'the elephant in the room', afgelopen maandag! wat was de
wereld inneens een winter wonderland! zoals op de foto's door deze nieuwsbrief heen wel te
zien, zorgde dat voor mooie plaatjes. alles was wit en stil, dat was genieten om te zien, maar
wel koud aan de tenen!
voor de tuin betekende dat ook een aantal dingen: het beetje sla wat nog buiten stond is nu
definitief afgeschreven, maar ook al het knopkruid heeft het onderspit gedolven. dat is prettig,
want daarvan stond er bijvoorbeeld nog heel wat tussen de spruiten. nu dat stukgevroren is,
kunnen we de planten weer beter zien, en makkelijker plukken!
deze ijzige taferelen doen ook beseffen dat de winterse feestdagen straks ook al rap voor de
deur staan. ik zelf ben de afgelopen week dus vooral veel achter de computer bezig geweest
om hier vannalles voor te plannen, want dat blijft toch ook nog een hele klus.
alvast voor iedereen die het viert, een hele fijne sinterklaasavond gewenst!

mededelingen:
Voor alle klanten, omtrent de feestdagen
met de aankomende kersttijd willen wij u alvast graag op wat dingen wijzen.
wij van de meander nemen van kerst tot driekoningen even onze rust. dit betekent dat de winkel
van 24 december tot 7 januari gesloten is. ook de pakketten staan dan even op halt.
vóór de kerstdagen echter, kunt u nog een dubbel pakket ophalen. dat is een feestelijk
groentepakket én een soeppakket.
uitgebreidde informatie en data vindt u in de geprintte brief bij uw pakket, in onze winkel of op
de website

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
...trotseerden marrie en ruben de kou, en maakten, onder andere, veel grote witte kolen
schoon voor het pakket.
..Hadden we we heel vrolijke fruitjes in het combinatiepakket afgelopen week.
...Vond Julia een foto van toen onze kleine moordlustige tijgers nog maar kleine snoezepoezen
waren...oh wacht even..moordlustige tijgers? dat is niet echt gelukt geloof ik. slaperige
smikkelaars eerder!
...Knutselde Ruben aan een schoffelbalk voor achter de ferrari tweewieltrekker, dat kon mooi in
de opgeruimde werkplaats!
...Waren er ook weer allerlei mooie knolselderijen klaar voor het pakket.

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
knolselderij*
witte kool*
prei*
tomaat
bataat
Extra groente in het luxepakket:
groene paprika*
roodlof*
knoflook
aubergine
schorseneren
(producten met * zijn eigen teelt)

help! een gekke groente!?
De schorseneer is een lange wortel met een bruine schil. Ze kunnen ook geteeld worden in
Nederland. De smaak lijkt op dat van de asperge, net als het uiterlijk. Ze worden dan ook soms
'armeluisasperges' genoemd. Oorspronkelijk komt het uit het Middellandse Zeegebied en de
naam komt waarschijnlijk van het Italiaanse 'scorza nera' wat 'zwarte schil' betekent. In de
Tweede Wereldoorlog en ervoor was het een populaire groente, te meer omdat het veel
aanwezig was. Hierna werd het steeds minder gebruikt. Dit komt misschien doordat de
bereiding van de schorseneer een tijdje duurt. Er komt namelijk bij het schillen een kleverig
melksap vrij. Daarom is het handig om ze te schillen met keukenhandschoenen aan. De
schorseneer is een echte wintergroente. Tegenwoordig is het populair om oude, bijna vergeten
groenten te proberen, dus waarom niet de schorseneer?
(bron: https://www.smulweb.nl/wiki/155/Schorseneren )

twee recepten met bataat
de bataten mogen wel weer even in het zonnetje gezet worden. deze heerlijke knollen komen
ook dit jaar weer van Bas, met zijn bedrijf batembio. Bas teelt (onder andere) zoete aardappels
in Nederland (Lemerveld). dit kan, door recente veredeling in het gewas, sinds een paar jaar
goed in ons klimaat. en dat is maar goed ook, want steeds meer nederlanders zijn dol op de
bataat. het is een knol die goed als vervanger van de aardappel gebruikt kan worden, met een
wat zoete smaak. ik zeg vervanger, want ook al wordt hij ook 'zoete aardappel' genoemt, het is
een volledig andere soort, uit een andere plantfamilie.
qua inhoudsstoffen zijn de twee echter wel te vergelijken. er zijn wat verschillen, maar het is niet
zo dat de één veel gezonder is dan de ander, afwisseling blijft het beste (en het lekkerste!)
maar gebruik de bataat ook eens op een heel andere manier! zoals een van deze recepten.
het eerste is een lekker en simpel recept van mijn zus Sara,
het andere recept is een aanrader van de telers zelf!

recept met bataat van mijn zus Sara

recept met bataat van brenda kookt

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.

