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Voor echte vleeseters

Lekker zuur
Anda Schippers

Colofon
Het Groene Blaadje verschijnt vier keer 
per jaar en is bedoeld voor iedereen 
die groen(er) wil leven. Bijvoorbeeld 
door veel biologische groenten, fruit en 
kruiden te eten, liefst uit de eigen regio, 
en door te kopen bij ondernemers met 
een groen hart.
Hoofdredactie: Anda Schippers, 
aardsegenoegens.nl en Jos Sluijsmans, 
fietsdiensten.nl
Met bijdragen van: Lucette M. Faber
Opmaak: Studio Jasper de Langen, 
www.studiojasperdelangen.nl

Hak ze in de pan
Het zal niemand ontgaan zijn dat het lente is. En al is het nog zo’n cliché, dat is toch een opwindende 
tijd van het jaar. We maken ons langzamerhand los van de kool en pastinaak, en kijken uit naar 
ranke raapstelen, tere spinazie en – ah! – knapperige radijsjes. 
In dit nummer uiteraard veel aandacht voor de groenten en kruiden die op dit moment bezig zijn 
zich uit de aarde omhoog te worstelen. Wie een tuin heeft, ontmoet oude vrienden opnieuw (de 
dragon komt razendsnel op, die eerste ontroerende donkerroze punten van de rabarber zijn er weer), 
maar neemt ook afscheid (de rozemarijn is gesneuveld in de sneeuw). Al die ongeremde groeikracht 
maakt blij – zeker als dat lekkere groene spul weer in de pan en op ons bord ligt. 
Naar buiten dus, oogsten (al is het bij de groenteboer), hakken, snijden, mengen en lekker eten!

Zuring heb je in een wilde en getemde 
variant. Die laatste wordt ook wel 
tuinzuring (rumex rugosa) genoemd; 
de in het vrije veld groeiende zuring 
is veldzuring of ridderzuring. Kom je 
die tegen en heb je dorst, dan kun je 
de blaadjes eten of op de steel kauwen. 
Maar tuinzuring is lekkerder. De plant 
is heel makkelijk te kweken; koop één 
keer zaadjes of een plantje en je hebt 
ieder jaar al in het vroege voorjaar deze 
friszure smaakmaker bij de hand. Hoe 
jonger de blaadjes zijn, hoe lekkerder; 

sla dus snel je slag. Zuring bevat 
overigens net als rabarber oxaalzuur en 
het is daarom beter om er geen grote 
bergen van te eten.
Haal bij oudere bladeren de nerf eruit 
en snijd ze in reepjes. Meng ze met 
verse geitenkaas en je hebt een lekker 
smeersel voor brood en toast. Met 
reepjes zuring kun je ook een gemengde 
salade of een omelet opvrolijken, en 
ze zijn perfect bij vette vis als makreel. 
Een makkelijke manier om zuringsaus 
te maken (die je over vis, vlees, 

aardappels, eieren, broccoli enzovoort 
kunt gieten): bak 1 gesnipperd sjalotje 
met 1 teen gehakte knoflook in een 
goeie klont boter. Gooi er een paar 
handenvol fijngehakt zuringblad bij 
en laat even meesudderen (de zuring 
wordt heel snel heel zacht). Voeg 250 
ml groentebouillon toe en laat inkoken 
tot 1/2. Voeg 250 ml room toe en laat 
weer inkoken tot een dikte die je lekker 
vindt. Proef en breng op smaak met 
peper en zout.

Het Groene Blaadje draait vooral om groenten en kruiden, 
maar ook om andere groene zaken. Zoals vlees dat je met 
een gerust hart kunt eten én dat echt goed smaakt. Ook 
wie veel kaas eet, zou af en toe vlees moeten eten. Van 
stierkalfjes en geitebokjes, bijvoorbeeld. Want zij blijven 
‘over’ in de kaasproductie en worden meestal vernietigd. 
Dan kun je ze dus maar beter opeten, waardoor over de hele 
linie minder vlees geproduceerd hoeft te worden. En vergeet 
het orgaanvlees niet: goedkoop en lekker; echt iets voor 
crisistijden.

Heb je geen goede scharrelslager in de buurt, of wil je eens 
iets anders, dan zijn hier een paar goede adressen om vlees 
via internet te bestellen:
-www.freenature.nl (wildernisvlees, van Galloways en 
Koniks)
-www.biovleesbestellen.nl (o.a. stieren en stierkalfjes; ook 
orgaanvlees)
-www.okvlees.nl (scharrelvlees van rund, varken en kip)
-www.daarometenweschaap.nl (eh, schapenvlees dus)
-www.giesz.nl (o.a. geit en gans)



Rapen en stelen
Anda Schippers

Raapstelen, of kortweg: steeltjes, brengen ons allemaal 
het hoofd op hol, omdat ze nog een échte seizoensgroente 
zijn. Je eet ze in de lente, en verder niet. Geen raapsteeltjes 
uit de kas met kerst. De raapstelen worden in de herfst of 
winter gezaaid, waarna het groen van januari tot in mei 
geoogst kan worden. Je komt ze in veel keukens tegen, en 
er zijn dan ook allerlei manieren om ze klaar te maken 
(zie onder).
Raapsteeltjes zijn het groen van knolrapen of – wat 
leuker klinkt – meirapen. Om knapperige, mooie stelen te 
krijgen, worden de raapjes dicht op elkaar gezaaid, zodat 
zich geen knollen kunnen vormen en alle energie in het 
blad gaat zitten. De stengels worden jong geoogst. In de 
zomer telen heeft niet zoveel zin, omdat raapstelen dan te 
snel ziektes oplopen. 
De meiraap wordt soms verward met de koolraap, maar 
dat is een ander type knol, een wortelknol, die bovendien 
een wintergroente is.

Veelzijdig
Meirapen zelf zijn ook een echte voorjaarsgroente. Rapen 
in het algemeen zijn makkelijk te verbouwen, stellen 
weinig eisen aan de grond, kunnen tegen een koud en nat 
klimaat (althans: de koolraap; de meiraap heeft warmte 
nodig), zijn voedzaam en gezond én ook nog eens geschikt 
als veevoer. De Romeinen (daar heb je ze weer) aten al 
rapen. Waarschijnlijk kwamen de rapen vanuit Azië in 
Griekenland, Italië en Noord-Europa terecht. Plinius 
de Oudere (23-79 n.Chr.) was er erg enthousiast over: 
in zijn Naturalis Historia schrijft hij dat hij rapen als een 
van de belangrijkste groenten beschouwt na graan en 
bonen, omdat je ze op zoveel manieren kunt gebruiken. 
Knutseltip (niet van Plinius): van een flinke raap kun je, 
net als van een pompoen, een leuke lamp maken...

Raap is weer hip
Tegenwoordig wordt het raapje bijna werelwijd geteeld. 
Alleen in Antarctica schijnt het niet te willen gedijen. 
Maar ondanks het feit dat het lekker, gezond en 
gemakkelijk is, zien veel mensen dit frisse knolletje als 
armoedig voedsel. Veevoer. Dat is het natuurlijk ook. 
Zoals veel groenten maakte ook de raap een ontwikkeling 
door van geliefd naar verguisd, van voedsel voor (ook) de 
welgestelden tot goedkope maagvulling voor mensen met 
niks. Alleen hobbyisten en gezondheidsfreaks gaan stug 
door met zo’n groente, tot hij weer wordt opgepikt door 
andere idealisten, en weer aan een nieuwe cyclus begint 
als groente in de biologische winkel...

Combinaties met raapstelen
Van rauwe raapstelen kun je het bekende stamppotje 
maken (altijd lekker), maar de steeltjes zijn ook een 
goede basis voor een salade, eventueel in combinatie met 
ander groen. Ze zijn lekker met allerlei soorten kaas (van 
feta tot blauwschimmel tot oude brokkelkaas), stevige 
smaakmakers als sojasaus en gemberstroop en met noten. 
Een paar ideeën: een salade van raapsteel, geraspte wortel, 
rozijnen en sinaasappelsap; gekookt ei en geschaafde, 
geroosterde amandelen; krokant gebakken blokjes 
gerookte tofu; spekjes, geitenkaas, cashewnoten en appel; 
nieuwe aardappels, olie en knoflook.
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Koken uit boeken
Anda Schippers

Mijn boekenplanken puilen uit van de kookboeken. En 
toch ontdek ik altijd weer boeken die er toch écht nog bij 
moeten. Zoals deze twee.

Smaakvrienden van Angélique Schmeinck is ronduit 
fantastisch voor de groenteliefhebber. Schmeinck 
stimuleert de lezer om vooral zelf te experimenteren 
met smaakcombinaties, en die combinaties op een 
creatieve manier te benaderen. Ze geeft voor een hele rits 
groenten (van aardpeer tot zuurkool) aan wat mogelijke 
bereidingen zijn en wat hun smaakvrienden zijn, in 
verschillende categorieën. Bijvoorbeeld: op asperges 
kun je kooktechnieken loslaten als bakken, roosteren, 
blancheren, stomen enzovoort, en je kunt ze bereiden als 
bavarois, mousse, coulis, flan, salade et cetera. Je kiest een 
techniek en een bereiding, en dan kijk je naar de mogelijke 
smaakcombinaties in de categorieën vlees, vis en schaal- en 
schelpdieren, kaas-zuivel-ei, meelspijs, groente, fruit, en 
nog veel meer. 
Achter in het boek is een uitgebreid deel opgenomen 
waarin al die kooktechnieken besproken worden, zodat je 
zonder problemen zelf ijs maakt van andijvie, mocht je daar 
zin in hebben. 

Het andere boek dat ik 
niet kon weerstaan, is Leon. 
Het leukste kookboek van de 
wereld, geschreven door de 
Britse kok Allegra McEvedy. 
Ja, het ís een heel erg leuk 
kookboek, gebaseerd op de 
ervaringen van de schrijfster 
bij restaurant Leon in 
Londen. Dit restaurant 
heeft als motto: lekker en 
vers eten voor iedereen, en dat geldt ook voor dit boek. 
Het eerste deel bestaat uit heel veel informatie over alle 
mogelijke ingrediënten, want daar begint goed koken mee. 
En het tweede deel bevat makkelijk maakbare recepten, 
waar je meteen aan wilt beginnen, gevolgd door een aantal 
handige bijlagen (al zijn bijvoorbeeld de adressen van 
leveranciers niet omgezet naar de Nederlandse situatie, wat 
erg jammer is en heel dom van de uitgever).
Wat dit boek extra leuk en bijzonder maakt, is de grote 
hoeveelheid tekeningen, foto’s en foefjes als uitklappagina’s, 
een mapje met een kaart van de kaaswereld, briefjes, een 
uitneembaar overzicht van seizoensgroenten en nog meer 
moois. Met twee leeslinten (is dat mode, of zo?).

Allegra McEvedy, Leon. Het leukste kookboek van de wereld, 
Van Dishoeck, 2011, prijs: € 34,95 (maar elke cent waard)

Het fijne aan dit boek – ook nog voorzien van mooie foto’s 
en maar liefst drie leeslinten – is dat je er heel diep in 
kunt duiken, maar dat je ook snel even kunt kijken naar 
een paar suggesties voor smaken die goed samengaan met 
de groente die je toevallig in huis hebt. Het boek is duur, 
maar omdat het fungeert als naslagwerk, is het echt een 
goede investering. (Bovendien is het maken van zo’n boek 
natuurlijk een enorme klus.)

Angélicque Schmeinck, smaakvrienden. groenten | oneindige 
culinaire inspiratie, Uitgeverij d’jonge Hond, 3e druk 2011, 
prijs: varieert van € 39,90 tot € 47,50.
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Het eerste tomaatje
Tekst en foto: Lucette M. Faber

Het is eind maart, de temperaturen stijgen naar 
serieuze lenteachtige waarden. In de prille zon koop 
ik op de markt mijn eerste tomaatjes van dit jaar. 
Natuurlijk, het is geen vers-uit-mijn-tuin-geplukte: 
dat is de zomersensatie. Maar wanneer ergens aan 
het eind van de winter, waarin ik geen tomaten eet, 
het signaal van binnen uit komt van ‘mmmm, ik heb 
weer eens trek in zo’n sappige rode jongen’, dan is het 
lente. Dan breekt er een nieuw seizoen aan op m’n 
bord. 
Zo’n eerste tomaat na een maand of drie, vier is 
feestelijk. Ik leg hem eerst even op een schaal, aan 
de tros met z’n broers en zussen. Dan leg ik hem op 
een plankje en snijd hem voorzichtig aan. Een vers 
boterhammetje met boter besmeerd, dan vier mooie 
plakjes tomaat erop. Een beetje zeezout, een drupje 
fijne olijfolie: mijn eerste lenteboterham!
’s Avonds gaan de andere onder het mes. Ook hier 
een weloverwogen moment, met alle tomatenplakjes 
netjes gesneden op een mooie schaal, een extra fijn 
gesnipperd sjalotje en zeezout erover gestrooid, 
begoten met draadjes fijne olijfolie extra vergine. Zo 
simpel, maar zo lekker!

Tomaten: ze lijken zo gewoon, maar geef ze ook een 
seizoen en geniet van hun eerste keer. Rokjesdag was 
er al, maar vanaf vandaag is er ook tomatendag, wat 
mij betreft. Ergens in de vroege lente, wanneer het 
speenkruid bloeit en je (met vest aan en das om) je 
eerste kop koffie drinkt op terras of balkon.

Pak die bak
Onder het motto IK BAKFIETS! JIJ OOK? organiseren Hans Kooijman en Jos Sluijsmans het Eerste 
Nijmeegse BakfietsTreffen. Dat zal zijn op zondag 15 april 2012, van 13.00 tot 17.00 uur, tijdens de open 
dag van Cultuurspinnerij de Vasim. Alle particulieren en bedrijven die een bakfiets bezitten, zijn van harte 
uitgenodigd met hun bakfiets naar de Vasim te komen. 
Hans Kooijman opent er zijn atelier en presenteert de Pizza Bakfiets Il Forno Mobile. Er is ook een aantal 
producenten en dealers van bakfietsen aanwezig, waaronder Urban Arrow met de Cargo Bike Solar Sound 
System. 
Het wordt een informeel, gezellig treffen met muziek, lekker eten en allerlei activiteiten vanwege de open 
dag van de Vasim (zie www.devasim.nl). Die trekt doorgaans tussen de 2.000 en 3.000 bezoekers. 

BakfietsTreffen, zondag 15 april, 13.00-17.00 uur, Cultuurspinnerij de Vasim, Winselingseweg 41. 
Meer info: Hans Kooijman (06 5511 7841) of Jos Sluijsmans (06 3001 4801)

Dit zijn de lekkernijen van het seizoen
Radijsjes, raapsteeltjes, doperwten, lente-uien, spinazie, asperges, andijvie, spitskool, postelein, wortel, 
bieslook, zuring, bloemkool, nieuwe aardappels, meiraapjes, rabarber, peultjes, rammenas, veldsla, prei, 
paksoi, tomaten...


