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Zingende zomer

Wat zijn er toch veel lekkere dingen op de wereld. En wat kunnen we er maar
weinig van kwijt in Het Groene Blaadje. Toch hebben we in dit zomernummer
wel een aantal favorieten bij elkaar staan. Zoals asperges, waar Lucette M. Faber
(bekend van ELLE Eten en NRC Handelsblad) aanstekelijk over schrijft. Verder
lekkere zomerhapjes die ook kinderen graag eten, zoals romig-fruitig bananen-enframbozenijs (van Jolanda van den Braak, tekstschrijver en ervaringsdeskundige,
want moeder van twee). Op p. 4 aandacht voor een groen vervoermiddel: de
transportfiets. En tot slot, naast makkelijke gehaktballen met véél smaak, een
diepgravend artikel over de geschiedenis van prei. Daar ga je geweldig goed van
zingen – althans, dat dachten de Grieken en Romeinen – dus wat ons betreft: eet
veel prei en ga zingend de zomer in!

PS Er was geen plek meer voor een stukje over geitenvlees, terwijl dat toch ook zo lekker is.
En nuttig om te eten, vanwege het overschot aan bokjes in de melkgeitenhouderij.

Waar gehakt wordt, vallen ballen
Anda Schippers

In het wild lopende runderen en paarden die natuurgebieden
begrazen, dat is mooi. Helaas is de omvang van die gebieden
begrensd en, tenzij dieren elders ondergebracht kunnen worden,
moeten kuddes dus regelmatig ‘uitgedund’ worden.
Het vlees van de dieren – Schotse hooglanders en Konikpaarden
– is diepgevoren in gemengde pakketten te koop onder de
naam Wildernisvlees. De opbrengst gaat naar de organisatie
die de kuddes beheert: de Foundation for Restoring European
Ecosystems, FREE.

Omdat het vlees van zichzelf al zoveel smaak heeft, is een
eenvoudige bereiding meer dan genoeg. Neem nou deze ballen.
Makkelijk en ontzettend lekker, met een knapperig bruin
korstje. Neem voor 4 personen 2 pakjes gehakt (à ± 200 g). Dep
het gehakt goed droog en meng het met versgemalen peper en
zout, 2 in de blender fijngemalen bruine boterhammen, 2 eieren
en eventueel een lik mosterd. Draai er pingpongballen van en
leg die op een met bakpapier beklede ovenplaat. Zet ongeveer 30
minuten in de oven op 200 °C. Dat is alles!

Wij van Het Groene Blaadje eten dit vlees al jaren (ja, ook het
paardenvlees). De dieren hebben een natuurlijk leven gehad,
ze hebben geen dagen op transport gestaan en het vlees heeft
veel smaak. Bovendien is zo’n voorraadje vlees in de vriezer erg
handig.

Kijk voor meer informatie over Wildernisvlees op
www.freenature.eu. Daar vind je ook de afhaalpunten.

Snelle recepten

Vanaf juni zijn ze weer op hun best: sperziebonen. Geef ze eens wat
exotische flair: snij 400 g sperziebonen in schuine stukken. Verhit wat
olie en fruit daarin 1 fijngehakte ui. Voeg de bonen toe, roer goed
door en laat met deksel op de pan gaar worden. Meng 1 eetl sojasaus,
1 theel honing, het sap van ½ citroen, 1 theel sesamzaadjes en wat
fijngehakte gember en roer door de bonen. Warm de saus goed door
en serveer.
De zomer brengt ook weer volop veldsla. Uiteraard lekker in salade,
maar ook goed als soep: fruit 1 gehakte ui in wat boter. Voeg 400 g
veldsla toe en laat even slinken. Doe er 1 l groentenbouillon bij en
laat 10-15 min koken. Pureer de soep en proef of er zout/peper bij
moet. Rooster plakjes met knoflook ingewreven oud (stok)brood in
oven of koekenpan. Schep de soep eroverheen.
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Prei, daar ga je van zingen
Anda Schippers

Last van neusbloedingen? Meer prei eten! Volgens Hippocrates
een puik middel tegen bloedneuzen. En zo zijn er meer –
gelukkig vooral culinaire – toepassingen voor deze bescheiden,
maar vreselijk lekkere groente, die afkomstig is uit Klein-Azië
en het Middellandse Zeegebied.
Het schijnt dat de Egyptenaren al dol waren op prei en hem
zelfs als betaalmiddel gebruikten. Ook zijn er graftomben
bewaard gebleven met afbeeldingen van preien erop. De oude
Israëlieten waren eveneens fan van de lekkere wit-groene
stengels: in de Bijbel wordt vermeld dat de Israëlieten het na
hun vlucht uit Egypte betreurden dat ze hun komkommers,
meloenen en prei achter moesten laten.
Lekker zingen
Wat de Romeinen betreft, die hielden
van goed eten en prei hoorde daar
natuurlijk bij. Niet alleen omdat
het lekker was: keizer Nero (37-68
n.Chr.) at er extra veel van omdat hij
dacht dat zijn zangstem er beter van
werd. Nero werd zelfs Porrophagus
genoemd: de prei-eter. Lang voor
Nero dacht de Griekse filosoof
Aristoteles (384-322 v.Chr.) al dat patrijzen hun mooie zang te
danken hadden aan prei.
Apicius, auteur van het oudste bewaard gebleven kookboek,
schrijft dat de beste prei uit Egypte komt en dat deze groente
het waard is om als hoofdgerecht opgediend te worden. Hij
geeft ook een recept: blancheer stengels prei, leg ze in een
vuurvaste schaal, bestrooi ze met versgemalen peper en komijn,
voeg bouillon en ingekookte most toe (of een andere zoetstof)
en zet ze op laag vuur tot ze gaar zijn.
Zoals vaker waren het de Romeinen die de prei meenamen op
hun veroveringstochten door Europa. In heel Europa sloegen
de stengels aan, maar vooral de Britten hapten toe: de prei werd
daar het nationale symbool voor Wales. De Ieren beschouwen
prei echter ook als een soort nationaal bezit, vanwege een
legende waarin de Ierse patroonheilige St. Patrick een stervende
vrouw geneest met een maaltje prei...

Veelzijdig
Redenen genoeg dus om eens wat vaker prei te eten. Het
is een veelzijdige groente, die goed combineert met zachte,
wat neutrale smaken (zoals room, boter, kip, vis, mosselen,
aardappels, rijst, couscous, deeg) maar ook met uitgesproken
smaken (mosterd, ei, specerijen, spek, worst, linzen).
Prei in witte wijn
Snij voor 4 personen 6 preien in ringen. Was ze. Kook de ringen
2 minuten en laat ze uitlekken. Verhit olijfolie in een pan met
dikke bodem en leg er de preiringen in een enkele laag in. Voeg
1 glas droge witte wijn toe en een paar tenen gehakte knoflook.
Laat met het deksel op de pan ongeveer 30 minuten zacht
pruttelen. Breng op smaak met peper en zout. Eet warm of op
kamertemperatuur.
Krokante prei
Krokante prei is leuk (en lekker) om te serveren bij een stukje
vis, vlees of omelet. Snij voor 4 personen 3-4 preien in stukken
van ongeveer 6 cm en snij die stukken in de lengte in heel
dunne reepjes. Dep goed droog. Verhit 3 eetl olie in een flinke
koekenpan en bak eventueel wat dunne plakjes knoflook heel
even op laag vuur. Dan de prei erbij (in porties als je pan niet
erg groot is, anders worden ze niet krokant), vuur hoog, peper
en zout erbij en regelmatig omdraaien tot de prei goudbruin
en krokant is. Laat even uitlekken op keukenpapier en bestrooi
eventueel met specerijen.

Ook lekker voor kinderen
Jolanda van den Braak

Een lekker zomers maaltje dat ook de kinderen lusten? Geen probleem. Leg wat
groenten, vis of worstjes op de barbecue, gooi een paar aardappels in folie tussen
de kooltjes om te poffen en serveer met:
Een stokje fruit
Vooruit, voor één keer doen we lekker tropisch in Het Groene Blaadje.
Snij verse mango, ananas, 2 appels en 2 bananen in flinke stukken. Rijg aan
spiesen. Maak een dressing van 1,5 dl diksap, sap van 1 sinaasappel en 1/2 theel
kruidnagel. Giet de dressing over de spiesjes en laat 30 min marineren. Rooster
de spiesen in 7 minuten op de barbecue. Keer ze regelmatig en bestrijk met de
marinade.
Geroosterde bietjes
Bestrijk in de schil gaargekookte bietjes met olijfolie en leg ze 10 min op de
barbecue. Keer regelmatig. Haal het vel eraf. Snij in plakjes/reepjes en begiet
met een dressing van azijn, olie, kruiden, peper en zout. Of, voor de kinderen,
een dressing van appelsap en honing.
Bananenijs met frambozensaus
Snij een paar gepelde bananen in plakjes van 1 cm. Doe ze in een plastic bakje en
zet 5 uur in de diepvries. Haal de bananen 5-10 min voordat je ze gaat eten uit
de vriezer. Doe de plakjes in de keukenmachine (mes). Eerst op de laagste stand;
voer de snelheid op als de stukjes wat kleiner zijn. Al snel krijg je heerlijk romig
ijs. Vermaal een bakje frambozen tot saus en schenk over het ijs.

Verrukkelijke witte stengels
Lucette M. Faber

Het voelt altijd een beetje feestelijk, het seizoen dat de asperges
er zijn. Dat komt volgens mij doordat het nog steeds, ondanks
wat import uit warme landen in januari en februari, een
seizoensgroente is. Want alleen de Hollandse witte zijn de
echte asperges: sappig, edel van smaak en op zoveel manieren te
bereiden. Bij ons in de buurt, in Raalte, is een stukje Nederland
waar asperges willen groeien: de Sallandse Heuvelrug, een
natuurgebied waar naast wilde bloemen ook asperges groeien
als de kweker zijn best doet.
Ik prijs me gelukkig dat ik zo vlak in de buurt vers gestoken
asperges kan kopen – ze smaken toch nog fijner dan de asperges
uit de winkel. Ze zijn vlezig, doordat ze niet verdrogen tijdens
hun verblijf in koelhuizen of winkelschappen. Bovendien is het
voor een stadsmens heel bijzonder om de boer de asperges te
zien steken. Dat vervult me met diep respect, want het is een

superzware klus, die nooit machinaal kan worden geklaard.
Bovendien: wanneer de boer oogst, heeft hij er al zo’n drie, vier
jaar wachttijd opzitten. De aspergeplant moet eerst volwassen
worden voordat hij zijn witte vingers de aarde in steekt, op zoek
naar het licht.
In de zeven, acht weken dat we asperges eten, probeer ik
allerlei recepten uit, naast de klassieke bereidingswijze met
hard ei, achterham en gesmolten boter. Heel verrassend vond
ik een salade van dunne asperges met reepjes tomaat, dragon
en mayonaise, bij gegrilde makreel. Verwerkt in een soufflé
met wat zalm erdoorheen, is ook zalig. Daarbij een droge
witte wijn zoals Pinot Gris of Muscat, of een Duitse Riesling:
een koningsmaal bij elkaar. Vorig jaar leerde ik de asperges te
konfijten in arachideolie, die je daarna weer kunt gebruiken om
mayonaise te maken – een echte aanrader.
Geniet die heerlijkste traktatie van de voorzomer, dit jaar nog
of anders: afstrepen tot volgend voorjaar!
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regeladvertenties
Naar buiten
Zomerse buitenavonden: natuurbeleving met vuurvliegjes of in bloemrijk grasland.
www.bomenenmensen.nl

De ideale fiets
De auto vaker laten staan of helemaal wegdoen lijkt
behoorlijk lastig. Maar met de Prana Transporter
kom je echt een heel eind. Dit is de ideale transportfiets, boodschappenfiets, familiefiets en studentenfiets. Hij draagt met gemak 100 kg boodschappen of
6 kratten bier; er kunnen vier kinderen achterop of
twee volwassenen.

Een oersterke fiets, maar – echt waar – hij fietst niet
zwaar! Je kunt kiezen uit de kleuren groen, oranje en
zwart. In Nijmegen is de Prana Transporter exclusief
verkrijgbaar bij Fietsdiensten.nl
(www.fietsdiensten.nl).

Transportfiets Prana

Zelf groene stroom opwekken
Energieleverancier Greenchoice wil samen met De
Zonnefabriek en Stichting DOEN een doorbraak
bereiken voor zonne-energie in Nederland. Daarom
start Greenchoice een pilot met de naam ZonVast: ze
bieden 500 vaste klanten de mogelijkheid zonnepanelen op hun dak te laten installeren. Je betaalt niet
voor de aanschaf van de panelen, maar alleen voor de
stroom die ze leveren. Zo wek je zelf groene stroom
op, zonder eigen investering.
Een deel van de geproduceerde energie verbruik je
zelf; hiervoor betaal je twintig jaar een vast tarief van
23 cent per kWh (incl. belastingen).

Dat is bijna gelijk aan de prijs die op dit moment betaald wordt voor grijze stroom van de regioleverancier.
En omdat het tarief van een deel van je energieverbruik voor een periode van twintig jaar vastligt, ben
je minder afhankelijk van wisselende energieprijzen.
De stroom die je niet direct zelf afneemt, gaat naar
Greenchoice.
ZonVast is uitsluitend voor Greenchoiceklanten die
minimaal één jaar klant zijn, omdat er maar een beperkt
aantal sets beschikbaar is.
Meer weten? Kijk op www.greenchoice.nl.

Greenchoice
100 % groene energie

Tot slot: deze groenten zijn nu lekker
Op alfabetische volgorde een rijtje groenten en fruit van het seizoen: aardappel, aardbei, andijvie, appel, aubergine,
blauwe bes, bleekselderij, bloemkool, bramen, broccoli, Chinese kool, courgette, framboos, kersen, knoflook, komkommer, koolrabi, kruisbes, lamsoren, paksoi, paprika, peultjes, postelein, prei, raapjes, rabarber, radicchio, radijs,
rettich, rode bes, rode biet, rucola, selderij, sjalot, sla, sperziebonen, spinazie, spitskool, tomaten, tuinboon, ui, venkel,
witte kool, wortel, zeekraal.

