Bekijk de webversie

Wat er op het land gebeurt,
Ruben verzamelde voor deze nieuwsbrief een aantal leuke wetenswaardigheden over spruitjes:
Spruitjes heten in het Engels brussel sprouts maar komen oorspronkelijk uit het middellandse
zee gebied. Hier worden ze al duizenden jaren geteeld.
In de 5e eeuw zijn ze in noord-Europa terecht gekomen, waarschijnlijk omdat de Romeinen ze
hebben meegenomen. De spruitjes zagen er toen nog wel wat anders uit.
Pas later is in Brussel het spruitje gekweekt zoals we die allemaal kennen.
Er zijn 2 theorieën over de voorouders van de spruit.Het zou goed kunnen dat er op een
savooiekool is door-veredeld. Het kan ook een kruising zijn tussen een sluitkool en
hoogstammige broccoli. Die savooiekool lijkt wel logisch te zijn omdat dat een van de oudste
bekende soorten kool is. ook op deze afbeelding uit begin 20e eeuw lijkt het spruitje een stuk
meer op savooiekool. De bladeren zijn een stuk bobbeliger dan hoe wij ze nu kennen.
Wat bij veel mensen wel bekend is, is dat je spruiten plukt na de eerste vorst. De spruiten
worden dan zoeter. Dit komt omdat de suikers niet meer worden omgezet naar zetmeel door de
kou.
Per land verschilt het hoe groot ze het liefst de spruiten willen. In België eten ze het liefst kleine
spruitjes maar in Amerika weer het liefst grote spruiten. Wij hebben dit jaar onze spruitjes in
eind juni geplant en blijven als het goed is nog staan tot het begin van het voorjaar. Zo maakt zo
een spruitje heel wat mee in zijn leven!

Deze tweede week van de advent hadden we het over het vieren van deze tijd. Marrie heeft
iedere ochtend op de tafel bij de thee mooie bijenwaskaarsen branden, en het voelt voor
iedereen als een tijd van even bij jezelf komen. ik moest denken aan hoe wij hier vroeger thuis
tijd aan besteedden. hoe er iedere week weer iets nieuws op de seizoenstafel verscheen, en
hoe maria en jozef van de houten kerststal de tocht door onze woonkamer maakten. ja, een
echt vrijeschoolkind dus. ook las mijn moeder iedere avond voor uit het boek "vrolijk kerstfeest,
lief kerstkind", wat wat mij betreft een aanrader is voor iedereeen met jonge kinderen. het zijn
lieve, lichte verhalen over een engel die Hatsjie heet, en op aarde allerlei wezens komt
uitnodigen voor de verjaardag van het kerstkind.
het op die manier in kleine dingen deze tijd vieren vind ik mooi en prettig, en zeker in deze tijd is
het fijn, om in de kleine dingen samen te zijn (was dat nou nog een achtergebeleven
sinterklaas-rijm?). het is goed om de tijd te kunnen nemen voor schoonheid en warmte, en dat
wens ik dan ook iedereen voor deze tijd graag toe.
Fred maakte deze week foto's met een thema. ook erg mooi, hieronder zijn ze:

klik hier voor een filmpje van een vriendelijke Vlaming die voorleest uit
"vrolijk kerstfeest, lief kerstkind" (4 december, het haasje)

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 onze winkel of op de website.
https://www.demeanderbrummen.nl/

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
...Kun je het niet zo goed zien op deze foto, mar werden de wilgen geknot door het team van in
groene handen
..is Ruben druk geweest met het repareren van het dak van die ouwe trouwe groene bus
...Konden we weer lekker aan de slag in de opgeruimde werkplaats, nu is het nog wel de kunst
om het een beetje netjes te blijve houden natuurlijk...
...Knutselde ik deze bordjes voor bij de compostplaats. zo weet iedereen straks op welke
wacht-hoop iets gelegd kan worden, en kunnen we de compost zo samenstellen als nodig is.
...sjouwde Corné weer met allerlei groentepakketjes naar de koeling.
...zijn de snijbietjes helemaal klaar om weer aan te groeien. ze zijn gewied, en het plastic van
de kas is mooi gewassen, dus dat ziet er weer prachtig uit zo!
..kwam Jan met de camera weer prachtige foto's maken van de boerenkool en palmkool op de
hogenenk. die zien er met de vorst nu steeds zó mooi uit!

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
spruiten*
raapsteeltjes*
bieten*
uien*
courgette
extra groente in de luxe pakketten:
gekleurde peen
witlof
rode paprika
venkel
komkommer
(producten met * zijn eigen teelt)

help! een gekke groente!?
hmmm...niet echt deze week.

twee recepten! raapsteelsoep en spruitjesquiche
deze week wil ik ook graag twee recepten delen. het zijn twee simpele dingen, maar geven een
leuke spin aan deze groentes, die anders steeds maar in hetzelfde maaltje belanden.
het ene is een recept waarmee mijn liefde voor spruitjes begon, het andere iets waar ik zelf erg
blij verrast over was, en rond deze tijd een jaar geleden hier op de meander voor het eerst at.
omdat het zo simpel is, ga ik het hier wat beknopter opschrijven dan normaal.
om de spruitjesquiche te maken volg je je fvoriete quiche basisrecept, voor mij is dat
bladerdeeg, 5 eieren en een pakje soyaroom.
kook de spruitjes voor niet langer dan 5 minuten. als je wat meer kleur en smaakvariatie in je
quiche wil kun je ook andere groentes toevoegen, zoals ui, paprika en champignon. deze eerst
even in olie flink aanbakken.
voeg bij het eimengsel vervolgens flink wat nootmuskaat, peper en zout. ook heel lekker is met
gerookte kaas.
voor de raapsteeltjes soep bak je een uitje in een soeppan, en voeg dan je favoriete groente- of
kippenbouiilon toe. snijd de raapsteeltjes in stukjes, en roer dat kort na serveren door de soep.
lekker warm voor bij de lunch of als voorgerecht, maar niet echt vullend. voor een
maaltijdvariant van de raapsteelsoep, klik even op de link hieronder.

raapsteelsoep

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.

