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Onkruid vergaat niet
Het Groene Blaadje is een jaar lang niet verschenen. Er waren te veel andere zaken die
om tijd en aandacht vroegen. Maar nu zijn we terug. Hoe kan het ook anders, in de
mooiste lente van de eeuw, waarin het groen met onstuitbare kracht uit de aarde
knalt. In dit nummer maken we ruimte voor eetbaar onkruid, Hollands crisisgroente
bij uitstek: het is lekker, gezond en geheel gratis. Deze planten zijn nooit veredeld en
dus zeer robuust; ze bestaan vaak nog in hun oervorm. Levend én eetbaar verleden!
Geef je salades dit jaar eens een schop onder hun kont met de pittige smaken van
kleine veldkers, look-zonder-look of hondsdraf. Onze voorouders deden dat ook. En
over voorouders gesproken: in dit nummer ook een aantal recepten uit het verleden.
Want hoewel men in vroeger tijden groenten vaak wantrouwde of als armenvoer
beschouwde, er zijn genoeg recepten overgeleverd om te kunnen concluderen dat ook
onze voorgangers genoten van een vers groen blaadje. Tot slot hebben we een nieuwe
rubriek door Wendy Otting (Koken aan de Waal). Zij breekt dagelijks haar nagels in
een polycultuurtuin, kruidentuin en moestuin, en deelt haar groene ervaringen met
ons. Ook (of juist) leuk voor leunstoeltuiniers.
Eet goed!

Snelle jongens

In deze rubriek staan altijd makkelijke, snelle groentegerechten, waar niets aan mis
kan gaan. Zulke recepten lijken misschien heel modern, maar vroeger bestonden ze
natuurlijk ook al. Daarom in dit nummer tips uit het verleden.
Neemt Komkommers, en doet ’er de schil af, en snyd die in schyven, zo dik als een gulden en
doet ’er zout en wat peper op, met een weinigje azyn, en fruit die in booter, is goed.
Snijd geschilde komkommers in dunne plakjes (zo dun als een euro), bestrooi ze met
zout en peper en besprenkel met een beetje azijn, en bak ze in boter. Lekker.
Neemt schoon gewassen kroppen en laat ze verzygen, en doet ze met sap, boter, foely en wat
zout in een bekken en laat het eens opkoken, en doet ’er de kroppen in om gaar te stoven: als
men ze opdoen zal, doet men ’er nog wat koude boter in en men schud het om, dan bind de
saus, is fris en smakelyk.
Was kroppen [sla of andijvie] en laat ze uitlekken. Doe ze met wat vocht, boter,
foelie en zout in een pan en laat aan de kook komen. Zet het vuur laag en laat de
kroppen gaar stoven. Doe er voor het opdienen wat koude boter bij en meng goed,
zodat de saus iets gebonden raakt. Fris en smakelijk.
(Uit: De Volmaakte Hollandsche Keuken-Meid, 1761)

Lente? Kool!

Kool? Is dat niet een winterding? Ja, maar niet altijd. Een aantal koolsoorten
vindt het hier ’s winters te koud: bloemkool, broccoli en spitskool. Spitskool
is licht, sappig en snel klaar. Het is zo’n groente waarmee je lekker kunt
aanrommelen in de keuken: het komt allemaal niet zo nauw. Hij combineert
perfect met specerijen als kerrie, komijn en garam masala, maar ook met ui en
knoflook. Bak wat karwijzaad mee, of mosterd-, anijs-, of korianderzaad. Of stoof
reepjes spitskool heel eenvoudig in boter met een scheutje bouillon. Rauw kan
ook: meng met fijngesneden, knapperige groenten als wortel, venkel en radijs,
voeg gehakte noten toe en een frisse dressing van yoghurt met sinaasappelsap.
Ook lekker: blancheer wat bladeren en vul met verse kruiden, reepjes beetgare
groente en gehakte pinda’s, aangemaakt met ’n pittige sojadressing of chilisaus.

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.
Teksten en redactie:
Anda Schippers, www.aardsegenoegens.nl,
met een bijdrage van Wendy Otting,
www.kokenaandewaal.nl
Opmaak: mokokha
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Postelein
Plezier op een steeltje
Postelein is een van die bescheiden
bladgroenten die tegenwoordig
vaak over het hoofd gezien
worden, maar die al een lange
geschiedenis hebben. Hij wordt
zelfs vaak bij de onkruiden
ondergebracht. En dat terwijl het
een bladgroente is die je bijna
jaarrond kunt kweken (of kopen,
bij de biologische groenteboer/
natuurwinkel) en eten. En een
sappig groen blaadje midden in de
winter is toch wel wat waard.
Postelein heeft een lichtzure,
verfijnde smaak.
Postelein (portulaca oleracea) komt
van oorsprong uit India en het
Midden-Oosten, en staat al meer
dan 2000 jaar op het menu van
zowel oosterlingen als westerlingen.
In de Romeinse tijd werd bovendien
geadviseerd postelein in een amulet
te verwerken om er het kwaad mee
op een afstand te houden. Uit de late
Middeleeuwen zijn verschillende
vermeldingen bewaard gebleven
voor het gebruik van rauwe
postelein in salades (aangemaakt
met olie, azijn en zout) en van in
pekel ingelegde postelein, die je dan
later weer in een gerecht kon
verwerken. Daarnaast werd
postelein aanbevolen bij een stijve
nek, brandwonden en nog een hele
reeks andere kwalen, van aambeien

tot ‘vrouwenkwalen’. Wilde je er
nare dingen, zoals Het Kwaad, mee
bestrijden, dan moest je het rond je
bed strooien.
Denkkracht
Zoals meer robuuste onkruidachtige
groenten bevat postelein veel
gezonde stoffen. Het schijnt
bijvoorbeeld meer omega-3vetzuren te hebben dan alle andere
bladgroenten (en zelfs dan visolie)
en bevat veel vitamine A, C en E,
plus de nodige mineralen als
calcium en ijzer. Ook moderne
kruidendokters zien veel heil in
postelein: de juichende verhalen
gaan van ‘antidepressivum’ en
‘krachtvoer voor je hersenen’ tot
‘koortswerend’ en ‘wondhelend’. Of
één plantje zoveel verschillende
medicinale eigenschappen kan
herbergen? Ik vraag het me af.
Maar smakelijk is het.
Lekker rauw
Er bestaan verschillende varianten
van postelein. De vorm die plat

langs de grond groeit, heeft steviger
en vleziger bladeren dan de
rechtopgroeiende soort (die ook
commercieel gekweekt wordt en die
je met steeltje en al eet). De eerste
kun je eventueel kort koken, de
tweede kun je het best rauw eten,
omdat de blaadjes heel snel tot snot
koken. Wel kun je ze, net als rucola,
even laten ‘verwelken’ in een hete
pan en door de pasta roeren, of kort
stoven in boter. Over het algemeen
is postelein echter het lekkerst als
(onderdeel van een) salade of rauw
door een stamppot (hak de steeltjes
in dat geval wat kleiner). Je kunt er
ook een groene saus à la pesto mee
maken, of de blaadjes en fijngehakte
steeltjes verwerken in een
yoghurtsaus.
Postelein moet je niet te lang bewaren:
één tot twee dagen in de koelkast, in
een open papieren zak. Gekneusde
blaadjes verleppen heel snel, dus
behandel ze voorzichtig.

Postelein kun je rond je bed strooien
om onheil af te weren. Maar je kunt
het beter opeten

Hoera, onkruid

Suze Peters, Lotte
Stekelenburg, Caroline
Zeevat, Onkruidboek.
Voor onkruidminnaars en
onkruidhaters, uitgeverij
Trichis, 2013, € 19,95

Het Onkruidboek vind ik
een van de leukere uitgaven
van vorig jaar. Het is een
opgewekt boek over diverse
soorten onkruid en
woekerende planten. Het
boek benadert ze van twee
kanten: hoe bestrijd of
onderdruk je al die
onkruiden én hoe profiteer
je ervan? Veel onkruid is
namelijk mooi en/of
eetbaar, of nuttig als
bijvoorbeeld bijenplant of
groenbemester. Een goed
voorbeeld is paarse
dovenetel. Die bloeit mooi
en langdurig, je kunt de
bloemetjes eten en de plant
trekt bijen en vlinders aan.

Denker in de keuken
Ook Erasmus at graag groenten
In haar boek Wittebrood in Rode Wijn. Leven en eten van
Desiderius Erasmus (Uitgeverij Dubois, 2006) beschrijft
Diana Dubois onder (veel) meer wat Erasmus zoal at en
hoe hij over eten dacht. Hij hechtte veel waarde aan
hygiëne en tafelmanieren, hield van een goed glas wijn, en
at vanwege zijn zeer gevoelige maag met mate. Hieronder
twee groenterecepten die in zijn tijd, de vijftiende en
zestiende eeuw, bekend waren.
Groene saus
Hak 1 bosje peterselie, 150 g spinaziebladeren, een
handvol blaadjes veldzuring en enkele blaadjes munt fijn.
Het groen met 2 witte, geweekte boterhammen door de
roerzeef duwen, kruiden met gemalen zwarte peper en
zout en ten slotte nog wat witte wijn of vleesnat en een
drupje citroen toevoegen. Eventueel kort opkoken in een
steelpannetje en serveren bij allerlei gebraad of pastei [of
natuurlijk bij spaghetti].
Pastinaaksalade
Snijd een geschilde en gewassen pastinaak in dunne
plakjes. Blancheer die 3-4 minuten in gezouten water.
Laat ze afkoelen en dep ze droog. Bestrooi de plakjes met
zout en haal ze door gezeefd tarwemeel. Verhit olie in een
koekenpan, en bak de plakjes aan weerszijden goudbruin.
Laat ze uitlekken op keukenpapier en afkoelen. Was 150 g
veldsla en maak aan met wittewijnazijn, zout en gemalen
zwarte peper naar smaak en ¼ theel geplette, licht
geroosterde korianderzaadjes. Leg de sla in een grote,
platte schaal en leg daarop de pastinaakplakjes. Bestrooi
met de rest van de korianderzaadjes.

Dit boek helpt je het
onkruid in je (moes)tuin op
een andere manier te
bekijken. Er staan
interviews in met onder
anderen telers, koks,
tuinders, plantenonderzoekers en kunstenaars;
er staan recepten in;
foto’s; nuttige adressen en
boekentips. Het bevat een
top 10 van de allerergste
onkruiden (zoals
brandnetel en heermoes),
die uitgebreid worden
besproken. De rest van de
woekeraars is
ondergebracht in een soort
gids achterin. Die heeft
geen duidelijke indeling,

voorzover ik kan zien,
maar er is wel een register.
Het maakt ook niet uit. Dit
is een aantrekkelijk boek
(ondanks helaas nogal wat
slordigheden in taalgebruik
en spelling), waaruit je veel
kunt leren over de natuur,
inclusief mensen. Niet
zweverig, eerder nuchter
en praktisch. Blader en lees,
bekijk de mooie foto’s van
Lotte Stekelenburg, en ga
daarna naar buiten, in de
hoop direct wat van dat
prachtige onkruid te
kunnen oogsten of te
bestrijden, of allebei.
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Met beleid wieden is avontuurlijk oogsten
Door Wendy Otting
Bijna drie jaar geleden verhuisden we met gezin en
kookschool naar een prachtig plekje aan de dijk in Lent
bij Nijmegen. Na tientallen jaren in het culinaire vak
kregen we steeds meer de behoefte om dichter bij de
bron van ons eten te leven. We begonnen vol goede
moed de wildernis om onze boerderij te veranderen in
een kruidentuin, een moestuin en een tuin waar mooi,
lekker en voedzaam gebroederlijk door elkaar groeien.
De kruidentuin is klassiek ingericht, met een
kruidencirkel en duidelijke vakken. Daar wordt flink
gediscrimineerd: alles wat in een vak groeit waarvan de
naam niet op het bordje staat, gaat eruit. Heel helder en
duidelijk. Heel rustgevend ook, om zo onkruid te wieden.
In de klassieke moestuin gaat het er net zo aan toe, met
een planning voor wisselteelt en rijtjes en keurige
bakken voor de diverse groenten.
In de polycultuurtuin is het spannender werken. Daar
kijken we wat er groeit en of we dat kunnen eten, en is er
ruimte voor wat we vroeger als onkruid zouden
wegdoen. Hoe meer we naar deze plantjes kijken, hoe
blijer we worden. Want wat valt er veel te eten en te
genieten! Gratis verrassingen als look-zonder-look,
hondsdraf, speenkruid, zevenblad en dovenetel verrijken
op dit moment onze menu’s.
We leren iedere dag bij. Zo blijken de wortels van
look-zonder-look een fantastische vervanger te zijn voor
mierikswortel. Tenminste, als je ze vóór de bloei
uitgraaft. De blaadjes van heel veel van deze ‘onkruiden’
zijn heerlijk als pesto. Kruidig, pittig en ook nog eens
heel gezond.

Iedere dag kan ik kiezen: meditatief of avontuurlijk
wieden en oogsten. Ik kijk uit naar de komende lente!

Look-zonder-look

Raapjes met maanzaadboter
Onderstaand recept komt uit het Groot kruidenkookboek
van Avanelle Day en Lillie Stuckey, in 1968 vertaald door
Wina Born.
‘Witte raapjes was het lievelingsgerecht van de Romeinse
keizer Tiberius. Hij zond soldaten zo ver mogelijk naar
het noorden in Europa om raapjes te verzamelen.
Kook 500 g witte raapjes met weinig water en iets zout
in 20 minuten gaar. Laat 50 g boter bruin worden met 3
theel maanzaad erin. Voeg zout en peper toe en giet de
maanzaadboter over de raapjes.’

Groenten en (on)kruiden van het seizoen
Een goede greep uit groene zaken die de komende tijd (voorjaar/vroege zomer) lekker zijn: postelein,
radijs, wortel, raapsteeltjes, raapjes, zuring, andijvie, bietjes, rabarber, prei, spinazie, waterkers,
broccoli, asperges, doperwtjes, sla, bieslook, munt, kleine veldkers, hondsdraf, zevenblad, brandnetel,
paardenbloem, madeliefje, heermoes, melde, muur, weegbree…

