Hippe spruitjes
Spruitjes zijn helemaal terug van
weggeweest. Het spruitje is zelfs zo
eigentijds, dat de ChristenUnie het
heeft uitgekozen als symbool voor
het jaar 2009. De partij noemt deze
groente op haar site ‘supergezond,
oer-Hollands en crisisbestendig’
en ‘he-le-maal 2009’. Vorst maakt
spruitjes zoeter, en de partij hoopt
dat de crisis hetzelfde doet met de
Nederlandse samenleving.
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Vervelend dus dat de spruit het uitgerekend dit jaar niet zo goed doet.
In september meldde de Vereniging
Spruiten Vooruit dat er dit jaar een
kleinere oogst te verwachten valt, met
name als gevolg van de droogte in juli,
augustus en september.
Glanzend groen
Het spruitje is familie van de kool,
groeit aan een dikke groene stengel en
is een echte wintergroente. Hij wordt
gedurende het voorjaar en de zomer
gezaaid en geplant, zodat er de hele
herfst en winter door geoogst kan
worden. In Nederland werkt men met
ongeveer vijftien rassen, met mooie
namen als cumulus, genius, mercurius
en esparal. Meestal weet je als klant
niet welk ras je koopt, wat jammer
is. Vaak is de omvang van het spruitje
het belangrijkste aankoopcriterium.
Hoe kleiner, hoe fijner, maar hoe groter, hoe minder schoonmaakwerk. Of
de spruit vers is, kun je zien aan het
snijvlak, waar hij van de stengel is gesneden. Dat zou wit moeten zijn. De

blaadjes van het kooltje moeten gesloten, groen en glanzend zijn.
Varieer
Spruitjes bevatten onder andere vitamine C, ijzer, koolhydraten en eiwitten, en zijn caloriearm. Gezond
dus, maar de voornaamste reden om
spruitjes tot je nemen, moet toch de
smaak zijn. Je kunt er goed mee variëren: altijd gekookt opdienen met
een vleugje nootmuskaat wordt na
verloop van tijd wat saai. Een eenvoudige manier om spruitjes eens anders
te eten, is ze gehalveerd mee te bakken
in groentestoofschotels en curry’s. Of
bestrooi ze eens met in boter gebakken broodkruim. Een bekende combinatie is die met gerookt spek; ook
(fris)zoete smaken als banaan en vijg
(vers of gedroogd) zijn populair.
Aan een spies
Grappig is de spruitenspies: kook
24 spruitjes ongeveer 8 minuten.
Spoel ze af onder koud water, laat ze

goed uitlekken en dep ze droog. Snij
8 plakjes bacon in 3 repen. Wikkel elk spruitje in zo’n reep bacon.
Maak spiesjes met 6 satéprikkers:
per spiesje 4 spruitjes en 3 blokjes
appel. Bestrijk ze dun met vloeibare honing en rooster de spiesjes in
een grillpan of onder een hete ovengrill tot de honing gekarameliseerd is
(bron: ► www.sprouts.nl.).
Ook erg lekker zijn spruitjes met citroen. Snij voor 4 personen 500 g
schoongemaakte spruitjes in dunne
plakjes. Meng de plakjes met 2 eetl citroensap. Verhit wat olie in een grote,
zware koekenpan en bak hierin de
spruitjes met 2 teentjes fijngesneden
knoflook en 1 eetl mosterdzaad. Laat
onder regelmatig roeren de spruitjes
in ongeveer 4 minuten gaar worden.
Giet er een scheut witte wijn bij en
bestrooi met peper en zout. Laat nog
1 minuut koken (blijf roeren) en draai
dan het vuur uit. Roer er 1 eetl geraspte citroenschil door. Proef en
voeg eventueel nog peper en zout toe.
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Een huis dat leeft

Wie een plastic jas draagt, voelt al
snel een onaangemane klammigheid
ontstaan. Hetzelfde geldt eigenlijk
voor een huis waarin veel kunststof
is verwerkt: dat woont niet aangenaam, zo vinden Ton Aalbers en zijn
broer Guus, eigenaars van woonwinkel Atrium.
Welbehagen is een term die regelmatig valt als je met Ton Aalbers
over wonen praat. “Ik was aanvankelijk binnenhuisarchitect, maar
dat beviel me niet. Ik wilde geen
plaatje afleveren; ik was geïnteresseerd in echt wonen, in huizen waar
het leefklimaat voorop stond. Ik was
bovendien bezorgd over het milieu en
merkte dat er nauwelijks duurzame
producten te vinden waren.” Zo is
Atrium ontstaan, een verkooppunt
van materialen voor het huis die het
leefklimaat – en daarmee het welbehagen – verbeteren.
Stofjes
Dat het gebruik van duurzame,
natuurlijke materialen van belang is
voor milieu en maatschappij, is langzamerhand geen nieuws meer. Maar
ze leveren ook een positieve bijdrage

aan je gezondheid, legt Ton uit. “De
materialen die je gebruikt, zijn van
invloed op de kwaliteit van de lucht
in huis. Door de aanwezigheid van
synthetische materialen – en daar
vallen bijvoorbeeld ook verf en lak
onder – ontstaat een statische lading
in de lucht. Die lucht bevat allerlei stofdeeltjes, gassen en vluchtige
stoffen. Door de statische lading
blijven die aanwezig in de lucht, in
plaats van neer te dalen. Je ademt
daardoor veel fijne stofdeeltjes in,
en dat is schadelijk voor je longen.
Verder gaan vluchtige stoffen nieuwe
chemische verbindingen met elkaar
aan. Ook die krijg je naar binnen,
wat allergieën kan veroorzaken.”
Mooi
Er is natuurlijk nog iets anders dat
te maken heeft met welbehagen in
huis, en dat is schoonheid. En ook die
is volop te vinden in de wereld van
duurzame producten. Schitterende
vloeren en tafels van bamboe bijvoorbeeld (en voor wie de lijn graag
helemaal doorvoert: er hangen ook
badjassen van bamboe). Massief houten keukens van Team 7; alles geolied
in plaats van gelakt. “Dat is niet alleen
beter voor de luchtkwaliteit in je huis,

maar de anti-bacteriële werking van
het hout blijft zo ook intact”, licht
Ton toe. Kalkverf in prachtige kleuren. Vloerbedekking van natuurlijke
materialen. De speelse en toch klassieke stoelen van Variér (voorheen
Stokke).
Ook de deurmat
Wie zowel van het milieu als van
zichzelf houdt, doet er dus goed
aan eens bij Atrium rond te kijken.
De winkel bestaat al vijftien jaar,
waardoor de eigenaars inmiddels
zo’n beetje alles weten van verf,
woninginrichting (inclusief keuken
en slaapkamer), bouwmaterialen
(zoals lemen wanden), verwarming
enzovoort. Bovendien is men hier
consequent in het doorvoeren van de
eigen principes: zelfs de onderkant
van een deurmat bestaat uit mens- en
milieuvriendelijk materiaal, in plaats
van een laagje pvc. “Je huis zou een
derde huid moeten zijn”, zegt Ton.
“Het moet leven en ademen.”
Woonwinkel Atrium heeft vestigingen
in Nijmegen (Daalseweg 109; tel. (024)
323 45 41) en Arnhem (Wielakker
straat 14; tel. (026) 351 02 04); zie ook
► www.woonwinkelatrium.nl
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