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Tijdens een zondagochtendrit met Mountainbike Club Midden Nederland op ‘t Soesterhoogt raak ik toevallig in gesprek met Barend Booi. Barend 

is tuinder en verbouwt op biologische wijze fruit en groentes samen met zijn vrouw Elly. In de daaraan voorafgaande periode was ik al verschil-

lende keren geconfronteerd met mensen die biologisch aten en mij op het overvloedige gebruik van E-nummers en bestrijdingsmiddelen wezen. 

Langzaam begon het tot mij door te dringen dat ik eigenlijk meer E-nummers en chemicaliën dan goed voor mij was naar binnen kreeg.

Om gezond te blijven en goede prestaties te kunnen leveren heeft je lichaam goede voedingsstoffen nodig en de laatste jaren worden er aan 

veel producten, mede vanwege de houdbaarheid en presentatie, grote hoeveelheden hormonen, smaak-, conserverings- en bestrijdingsmiddelen 

toegevoegd. Deze toevoegingen moet je lichaam dagelijks “wegwerken”. Het lichaam moet daar eigenlijk niet mee bezig zijn, want het maakt je 

futloos en veroorzaakt allerlei ziektes en kwaaltjes. De voedingsindustrie wil dat we meer gaan eten, dus wordt deze behoefte aan eten kunst-

matig opgewekt door E621 toe te voegen aan de producten. Daarom gaan we “onbewust” steeds meer kopen en dat is in feite alleen goed voor de 

voedingsindustrie. Ik heb niets tegen commercie, maar zonder deze schadelijke stoffen wordt er in mijn optiek nog voldoende geconsumeerd. 

Overgewicht, allergieën, diarree, kanker, etc. zitten als het ware in de wachtkamer, want je kunt het er allemaal van krijgen.

Ik ging, als kritische consument, er steeds meer op letten in welke producten de E-nummers waren verwerkt. Een grote schoonmaak van de 

keukenkastjes volgde, want ik was “besmet” met het anti E-virus. Ben je op dieet, werd er al gezegd. NEE...... ik wil eigenlijk alleen maar gezond 

eten, dus eet ik bepaalde E-nummers niet meer. Al gauw kom je dan bij de biologische producten terecht. Geen kant en klare producten meer, 

maar alleen verse en gezonde ingrediënten, waardoor je meer energie krijgt om beter te kunnen functioneren tijdens je werk en het sporten.

Na al dat gedoe met E-nummers en bespoten groenten koop ik mijn groente en fruit voortaan bij Barend. Eigenlijk zo logisch... je eet dan altijd 

de seizoengroentes en dat is gewoonweg heerlijk. Op een goed moment stuurde ik Barend en Elly een e-mail dat ik het heel leuk zou vinden om 

het werk in en om de tuinderij te fotograferen en te verwerken in een boek met biologische recepten. Nu bleek dat zij er ook al eens aan gedacht 

hadden om een boekje te maken. Van beide kanten waren we direct erg enthousiast en het idee was “geboren”. Ik als grafisch vormgever met 

Voorwoord

als hobby fotografie, samen met de ervaring van Elly met de biologische producten en het bereiden van vegetarisch gerechten en Barend als 

“fotomodel”.

In dit boek staan heerlijke simpele dagelijkse recepten. Van zuurdesembrood bakken, jam inmaken tot overheerlijke schotels variërend van 

Italiaanse tot oer-Hollandse gerechten. Bewust zijn van wat je eet, dus vers en puur natuur, het is zo logisch. Op deze wijze is het kookboek 

Bio-zo-logisch ontstaan, wat uiteindelijk een mix is geworden van vegetarische recepten en mooie foto’s.

Marian Schilder



76

pagina  8- 9 Inleiding

pagina 10-11 Barend & Elly

pagina 12-21 In de hoofdrol (verhaal)

pagina 22-23 Bloemkool en zijn voedingsstoffen

pagina 24-25 Bloemkool uit de oven

pagina 26-27 Radijs en zijn voedingsstoffen

pagina 28-29 Koolrabi en zijn voedingsstoffen

pagina 30-31 Koolrabi crèmesoep

pagina 32-37 Van tarwe naar bloem

pagina 38-41 Zuurdesembrood

pagina 42-43 Zomerkoninkjes

pagina 44-45 Aardbeien en hun voedingsstoffen

pagina 46-47 Aardbeiensmoothie

pagina 48-49 Aardbeienijs

pagina 50-51 Aardbeienjam

Inhoudsopgave

pagina 52-53 Aardbeiengebak

pagina 54-59 Vervolg verhaal “In de hoofdrol”

pagina 60-61 Komkommer 

pagina 62-63 Komkommersalsa + notitiepagina

pagina 64-65 Komkommer-tomatensalade

pagina 66-67 Pepers en hun voedingsstoffen

pagina 68-69 Sambal & peperolie

pagina 70-71 Sperziebonen

pagina 72-73 Kievitsbonen & tuinbonen

pagina 74-75 Vegaburger

pagina 76-77 Tomaten en hun voedingsstoffen

pagina 78-79 Romige tomatensoep

pagina 80-81 Spaghettisaus

pagina 82-87 Vervolg verhaal “In de hoofdrol”

pagina 88-89 Pesto + notitiepagina

pagina 90-91 Kruidenboter + notitiepagina

pagina 92-93 Worteltjes en hun voedingsstoffen

pagina 94-95 Worteltaart

pagina 96-97 Courgette

pagina 98-99 Tortilla ovenschotel

pagina 100-101 Gevulde courgette

pagina 102-103 Cashewnoten branden

pagina 104-105 Bietjes en hun voedingsstoffen

pagina 106-107 Maaltijdsalade met bietjes

pagina 108-109 Pompoen en zijn voedingsstoffen

pagina 110-111 Elly’s stoofschotel

pagina 112-113 Pompoensoep

pagina 114-115 Het inmaken van pompoen

pagina 116-117 Zoetzuur van pompoen

pagina 118-119 Pompoentaart

pagina 120-121 Gepofte kastanjes + notitiepagina

pagina 122-123 Spruiten en hun voedingsstoffen

pagina 124-125 Spruitjes met hazelnoten

pagina 126-127 Rodekool en zijn voedingsstoffen

pagina 128-129 Compote van rodekool

pagina 130-131 Rodekool met appeltjes
 
pagina 132-135 Kruidentuin

pagina 136-137 Met dank aan:

pagina 138-139 Zuurdesem maken

pagina 140 Betekenis van de afkortingen



98

De gerechten in dit boek zijn alledaags, met ingrediënten uit de bio-

logische teelt. Maak bij de bereiding van de recepten dan ook zo veel 

mogelijk gebruik van verse groenten en kruiden uit het betreffende 

seizoen. Dit komt de smaak van het gerecht zeker ten goede.

Het proberen van sommige groenten en het proeven ervan is een avon-

tuur op zich. Alle gerechten in dit kookboek zijn vegetarisch omdat 

de hoofdrolspelers uit dit boek al het grootste deel van hun leven 

“vegetariër” zijn.

Deze keuze is gemaakt uit respect en waardering voor deze manier 

van denken, werken en leven. Voor wie er behoefte aan heeft, kan er 

altijd nog een visje of stukje vlees aan de maaltijd toegevoegd worden.

Inleiding
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Elly in de kas de

komkommers aan het indraaien

Barend “de paksoi

aan het oogsten”
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In de hoofdrol

Zoals in het voorwoord reeds aangegeven is dit kookboek ontstaan door een toevallige samenloop van omstandigheden. Degenen om  wie het 

eigenlijk allemaal draait zijn Barend en Elly Booi. Begin jaren ‘80 waren Elly (tuindersdochter) en Barend iedere zomer een paar weken actief 

bij conferentieoord Renova als vrijwilliger in de tuinderij om mee te werken op het land. Op deze wijze hebben ze het werk leren kennen en de 

toenmalige leiding van Renova hen. Zo is de liefde voor het vak, de groenten en niet in de laatste plaats voor Renova en haar Gnostieke geloofs-

leer ontstaan. Het was dan ook geen moeilijke beslissing voor ze om positief te reageren op de vraag of zij het beheer van de tuinderij en het 

bos over zouden willen nemen.

In de hoofdrol

Het lijkt misschien op het eerste gezicht een beetje vreemd om met 

een opleiding als chemisch analist en na een 10-jarige praktische toe-

passing, “out of the blue” als bedrijfsleider op een tuinderij te gaan 

werken. Maar door interesse (lees: liefde voor) ben je in staat razend 

snel een nieuw beroep te leren. Barends steun en toeverlaat Elly is 

zelf de oudste dochter van een tuinder en heeft als kind heel vaak, 

en niet altijd zonder tegenzin, mee moeten helpen op de tuinderij 

van haar vader om voldoende gezinsinkomen te verzamelen. Zij had 

daarom, tegen de wens van haar vader in, het besluit genomen nooit 

met een tuinder te trouwen. Een chemisch analist kwam wel in aan-

merking. Maar het liep dus totaal anders dan gepland. Zij zijn, als 

gezin, al 40 jaar bewust bezig met een biologische en vegetarische 

leefwijze. Er zijn natuurlijk vele redenen aan te voeren voor het vege-

tarisme. “Naast allerlei minder zwaar wegende argumenten, zoals 

voedselverspilling, dierenleed, bio-industrie en zo, gelden voor ons 

vooral de spirituele motieven.” Zij zijn leerling rozenkruisers, wat er 

kort gezegd op neer komt, dat wie een pad, een proces wil gaan van 

bewustzijnsvernieuwing in de zin van ware Menswording, zich beter 

Tarweveld
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niet met dierlijke bestanddelen kan voeden, omdat de dierlijke bloeds- en hormoonkrachten een vertroebe-

ling in het menselijke stelsel teweeg brengen. Het beïnvloedt dus, in hun overtuiging, op  negatieve wijze 

het beoogde proces, waardoor dit onnodig en ongewild wordt bemoeilijkt en verzwaard. 

Elly kookt heel graag, maar dat doet zij vooral in de weekenden, mede omdat men doordeweeks gezamen-

lijk eet op het conferentieoord. Vanwege de fysieke inspanning die iedere dag moet worden geleverd en om-

dat je de hele dag buiten aan het werk bent, moet de samenstelling van de maaltijden er wezenlijk anders 

uitzien dan voor iemand die een van 9 tot 5 kantoorbaan heeft. Dat geldt dan voornamelijk met betrekking 

  Conferentieoord Renova
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tot de behoefte aan calorieën waar het lichaam als het ware om vraagt. 

Voor een vegetariër is het voorts van belang dat er op wordt gelet dat 

er in de voeding voldoende eiwitten aanwezig zijn. Combinaties van 

granen met peulvruchten leveren in dat opzicht een compleet en vol-

waardig eiwit op, waarbij de essentiële aminozuren elkaar aanvullen. 

Voorts zorgen de groenten, gekookt of als rauwkost gegeten, onder 

andere voor de nodige vitaminen. Een “eigen” tuin met 45 verschil-

lende soorten voorziet hier natuurlijk ruim in en heeft het jaar rond 

zogenaamde ”primeurtjes”: de eerste raapstelen, de eerste bloemkool, 

boontjes of boerenkool, zodat het luxeprobleem van wat zullen we 

nu het eerst eten, zich al snel voordoet. Want alles wat je lang niet 

gegeten hebt, heeft dan weer de voorkeur, hoewel bospeen met een 

citroen/botersausje met boekweit of nieuwe aardappeltjes best meer 

dan 1x per week op het menu mogen staan. Ze vinden bijna alles lek-

ker, maar er zijn ook groenten die ze niet of nauwelijks eten, zo lust 

Elly geen rode kool.

Geïnspireerd door kennissen uit de buurt, kregen ze voor het eerst te 

maken met zelfgebakken brood. Dat was lekker. Ze hebben het toen 

zelf ook maar eens geprobeerd en dat is zo goed in de smaak gevallen, 

dat ze tot op de dag van vandaag  zijn blijven “bakken”! Maar ze kopen 

ook wel eens één of ander broodje bij Albert Heijn hoor! Doordat de 

laatste 8 jaar geen aardappelen meer worden geteeld is er voldoende 

ruimte in de tuin over. In de achterliggende jaren is op deze lege

plekken wel eens rogge geteeld. Dat is een machtig mooi gezicht en het is goed voor de grond. Dit jaar hebben ze het eens geprobeerd met 

wintertarwe. Als de teelt slaagt, laten ze het dorsen en gaan ze uiteraard proberen of je er ook brood van kan bakken. Het stro wordt in pakken 

geperst om het volgend jaar tussen de aardbeien te gebruiken. Op die manier is het gedurende het seizoen een zorgeloze hoek, want anders zou 

er een paar keer gemaaid moeten worden.

Zij vinden het natuurlijk heel leuk dat er een kookboek wordt gemaakt en dan is de vraag “welke recept mag niet ontbreken” een logisch gevolg. 

“In deze tijd waarin alles snel en gemakkelijk moet en in ons geval ook nog biologisch en verantwoord, is de stoofschotel met stukjes pompoen, 

bataat, aardappel en tomaat of goudreinet met sambal of verse pepers een recept dat zeker niet mag ontbreken.”

Net als aan het boek een eind komt, zal ook voor Barend en Elly de tijd komen om afscheid te nemen van de tuinderij. Als over een aantal jaren 

de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, werken zij precies 30 jaar op Renova en is het moment aangebroken om ermee te stoppen.
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Wat gaan jullie dan doen met alle vrije tijd? “Wij hopen dan nog wel 

steeds op Renova te kunnen blijven wonen, om mee te blijven helpen. 

Wij ervaren de dan achter ons liggende periode als de mooiste periode 

uit ons leven.  Wij zijn dermate verknocht aan het werken in de tuinen 

en het overige reilen en zeilen op het conferentieoord, er als het ware  

in geworteld en mee vergroeid, dat het niet in de bedoeling ligt om er 

straks op 65 jarige leeftijd van de ene op de andere dag mee te stop-

pen. Zolang onze lichamelijke toestand het nog toelaat, hopen we op 

de een of andere manier te blijven bijdragen aan het optimaal functio-

neren van deze zo bijzondere werkplek.”

Uiteraard komt er dan meer tijd vrij voor onze hobby’s. Het ligt na-

tuurlijk in de lijn der verwachtingen dat onze vrije tijdbesteding ook 

regelrecht te maken heeft met natuurbeleving in de actieve zin van het 

woord. Daarvan zijn, naast de werkzaamheden op de tuinderij, moun-

tainbiken, schaatsen, wandelen en fotografie voor zich sprekende 

voorbeelden.”

De tuinderij Terra Nova bestaat uit een fraaie kruidentuin en een grote 

groentetuin en maakt onderdeel uit van het conferentieoord Renova, 

gelegen in de gemeente Bilthoven. Het conferentieoord is direct na 

de Tweede Wereldoorlog in 1946 aangekocht van architectenschool 

Wijdeveld, toen nog Elkeryck genaamd. Later is er voor de naam Renova 

gekozen en de eerste conferenties werden in de zomer in tenten ge-

houden. Vanaf het eerst begin is de opzet geweest om de groenten 

ten goede te laten komen voor eigen gebruik op het conferentieoord. 

De eerste opzet was een stukje grond van misschien 500 m2 achter 

het logiesgebouw, waar wat groenten en kruiden voor het dagelijks 

gebruik in de keuken werden geteeld voor de middagmaaltijd van de 

vaste stafmedewerkers van het conferentieoord. 

Op het terrein wonen op dit moment 12 volwassenen en 2 kinderen. 

Deze 12 mensen behoren allemaal tot de vaste staf van het confer-

entieoord en hebben ook allemaal een functie in het geheel. Er is een 

intendantenechtpaar, een huishoudstaf, kantoorstaf en technische   

dienst. Oh ja, en uiteraard een tuinstaf.

Zoals dat dan al snel gaat, heb je op bepaalde momenten veel te 

veel groenten. Als er dan in het weekend conferentiegasten waren, 

mochten die met de tuinman mee de tuin in, de door hen gewenste 

groenten aanwijzen, die de tuinman dan vakkundig plukte of afsneed 

en de klant overhandigde. Dat is al snel na de aankoop van het confe-

rentieoord in 1946 begonnen en in die tijd waren biologisch verbouwde 

groenten nog nauwelijks verkrijgbaar. Zo groeide in een aantal jaren 

met de vraag ook de beteelde oppervlakte.

Ontstaan en historie van de tuinderij



2120

De toenmalige groentetuin, waar inmiddels ook een kas was verrezen, 

kreeg een uitbreiding op het grasveld voor de kruidentuin. Hier kon 

op een oppervlakte van bijna een kwart ha. (2500 m2) al een groot deel 

van de groenten ten behoeve van de conferentiemaaltijden worden 

geteeld.

Na uitbreiding van het logiesgebouw (op de plaats waar de tuin lag) 

en wat ruilverkavelingen en herstructureringen kreeg de tuinderij zijn 

huidige locatie en kon groeien op een meer professionele schaal, waar-

bij tractors en werktuigen het zware werk doen en er daardoor ook 

sneller en meer economisch verantwoord gewerkt kan worden op een 

oppervlakte van zo’n 5 ha.

In het zoeken naar met name de meest verantwoorde economische 

vorm is in de jaren tussen 1975 en 1990 ook heel veel groenten onder 

het EKO-keurmerk geteeld op afspraak met de toenmalige verdeelcen-

tra voor biologische groenten. Dit gebeurde destijds onder leiding van 

Willem Kipps die door zijn pioniersgeest en vele contacten met organi-

saties en collega’s in die tijd een begrip in de biologische sector was, 

maar dit ter zijde.

In 1984 besloot Willem om afscheid te nemen en hebben wij, zoals 

eerder beschreven, het roer overgenomen. Na een wat intensievere in-

werkperiode zijn wij in januari 1985 op Renova komen wonen.

De eerst jaren hebben wij de bedrijfsvoering gevolgd zoals die was, 

waarbij massa’s groenten hun weg vonden naar het verdeelcentrum.

Maar het ene na het andere verdeelcentrum ging failliet, waarbij wij 

er soms financieel behoorlijk bij in schoten. Naar aanleiding daarvan 

hebben we na een jaar of vijf het beleid gewijzigd, de verkoop aan de 

verdeelcentra gestopt en zijn we ons met succes meer toe gaan leg-

gen op onze eigen huisverkoop. De peperdure EKO-licentie hadden we 

toen niet meer nodig.

Algemeen

De totale oppervlakte van de tuinderij is nog steeds 5 ha, maar sinds er 

geen aardappelen meer worden geteeld is voor het hedendaagse areaal 

2 ha voldoende. Voordeel hierbij is de mogelijkheid om ruime vrucht-

wisseling te kunnen toepassen. Met deze schaalgrootte is het mogelijk 

om met twee“tuinmannen” te voorzien in de arbeidsbehoefte. Zowel 

Barend als Matthias zijn volledig allround, in de praktijk blijkt echter 

dat de één beter is in bepaalde werkzaamheden dan de ander.

 

Vervolg op pagina 54

De tuinderij
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Bloemkool is erg gezond, het bevat veel vitamines, maar 22 ca-

lorieën per 100 gram en geen vet. Bloemkool bestaat voor 90% 

uit water en  bevat naast vitamine C ook nog vitamine B1, B2, B6, 

B11 en B12.

Daarnaast bevat bloemkool een aantal goede mineralen zoals cal-

cium, ijzer, magnesium en zink. Naast de bekende witte bloem-

kool bestaat er ook groene bloemkool, die is meer  blootgesteld 

aan de zon en bevat daardoor meer vitamine C.

Bloemkool en zijn voedingsstoffen
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1 bloemkool

30 gr roomboter

1 eetl bloem

125 ml crème fraiche

40 gr cashewnoten

1 teen knoflook

100 gr parmezaanse kaas

 verse peterselie

Maak de bloemkool schoon en verdeel in roosjes. Kook deze ongeveer 10 minuten.

Verwarm de oven voor op 200 0C. Rasp de parmezaanse kaas.

Fruit in de roomboter het uitgeperste teentje knoflook ongeveer 30 seconden. Voeg de

crème fraiche, bloem en een scheutje kookvocht toe. Naar smaak zout en peper toevoegen en 

breng het even kort aan de kook. 

Voeg de  geraspte parmezaanse kaas toe naar smaak. Schep de gekookte bloemkoolroosjes

over in een ovenschaal. Schenk de saus over de bloemkoolroosjes en strooi hier nog 2 eetlepels 

kaas en de gehakte cashewnoten over. Als je saus over hebt, serveer die er apart bij.

Plaats de ovenschaal in de oven en laat het in 10 minuten goudbruin worden. Strooi daarna

de verse fijn gesneden peterselie eroverheen.

Bloemkool uit de oven

 zeezout

 peper

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Kooktijd: 10 min.

Personen:  2

Bereiding: 20 min.
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Radijsjes zuiveren de nieren en dus ook het bloed, dit is onder 

andere goed voor de huid. Ook brengt het verlichting voor de 

luchtwegen. Wanneer u bloedarmoede heeft, zijn radijsjes ge-

schikt vanwege het ijzer dat ze bevatten. Door de vezels die erin 

zitten, wordt de darmwerking gestimuleerd. Daarbij bevorderen 

ze de werking van de lever en de galblaas en dit is weer belangrijk 

voor de spijsvertering. Radijsjes bevatten weinig calorieën en zijn 

door de vele voedingsstoffen ook gezond.

  Radijs

Radijs en zijn voedingsstoffen
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Deze voorjaarsgroente is verrassend rijk aan voedingsstoffen. Zo bevat een portie gekookte koolrabi wel 

100 mg vitamine C (anderhalf keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid), 85 mg magnesium (een kwart 

van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) en 180 mg calcium (net zoveel als in één glas melk).

Koolrabi is de verdikte steel van een koolplant en groeit dus boven de grond. De smaak is zacht en doet 

een beetje aan bloemkool denken.

Rauw is de smaak wat pittiger, een beetje zoals bleek selderij.

  Koolrabi

Koolrabi en zijn voedingsstoffen
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1 eetl  olijfolie

1  koolrabi

2 tenen  knoflook

1/2 theel  majoraan

500 ml  melk

1 blokje  kruidenbouillon

1 takje  basilicum

  

Koolrabi crèmesoep

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Snijdt de koolrabi in kleine blokjes. Verhit de olijfolie in de pan en schep de koolrabi erdoor. Voeg de geperste knoflook en de 

majoraan toe en bak de koolrabi ca. 4 minuten op een heel zacht vuur.

Voeg de melk en het bouillonblokje toe en kook de koolrabi in ca. 25 minuten zachtjes gaar. Pureer de soep met een staafmixer 

of in de keukenmachine.

Breng op smaak met peper en zout. Schep de soep in de borden en strooi er een paar basilicum blaadjes over.

Kooktijd: 25 min.

Benodigdheden:

Staafmixer of keukenmachine

Personen: 2

Bereiding: 15 min.

 peper

 zeezout
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Tarwe
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Tarwe oogst
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Van Tarwe tot Bloem
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  Zuurdesembrood

Het gebruik van zuurdesem stamt uit de oudheid. Ver voor de Romeinse tijd werd desem al gebruikt om het pro-

duct luchtiger en lekkerder te maken.

Desem is een mengsel van water en meel, waar geen gist aan wordt toegevoegd. Door een natuurlijke manier van 

rijzen komen er gisten en/of melkzuurbacteriën vrij. Na enkele dagen ontwikkelen deze micro-organismen naast 

koolzuurgas ook andere smaakstoffen. De bacteriën zorgen zelf voor vermeerdering.

Het brood heeft een karakteristieke volle aroma smaak en mals, veerkrachtige kruim. Het is langer houdbaar dan 

gistbrood, het verouderingsproces verloopt trager. Desembrood is ook beter verteerbaar dan gewoon brood.

Wist je dat...



Zo Gezond...
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125 gr zuurdesem 

500 gr tarwemeel

300 ml koud water

1 theel zeezout

Hoe maak je zuurdesem: Dit gehele proces staat beschreven achter in het kookboek.

Gebruik 125 gram zuurdesem en doe dit in een schaal. Voeg daarbij 150 ml water. Meng dit door elkaar. Voeg het zout toe.

Roer geleidelijk het water en het meel door elkaar en kneed het verder met de hand. Het deeg moet soepel en zacht aanvoelen. 

Is het te droog, voeg er dan nog een beetje water aan toe.

Kneed het ongeveer 10 minuten goed door. Leg het deeg in een kom en dek het af met een vochtige theedoek. Zet de kom op 

een tochtvrije plek op kamertemperatuur ongeveer 3 uur weg. Kneed het deeg weer goed door en plaats het in een bakblik of 

leg het op een bakplaat in de juiste vorm. Bestrijk de bovenzijde met water en zet het nog eens 3 uur afgedekt weg om te laten 

rijzen.

Verwarm de oven op 220 0C en bak het in 35 minuten af. Bestrijk het bovenste deel van het deeg met olie voor een mooie brood-

korst. Wanneer het brood bruin is en hol klinkt als je er op klopt is het brood klaar.

Zuurdesembrood

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

baktijd: 35 min.

Glazen of aardewerk kom

Bakblik

Theedoek

Garde

Benodigdheden:
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   Zomerkoninkje
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De aardbei, ook wel zomerkoninkje genaamd, wordt vanaf eind 

mei tot begin juli geoogst.  Dit seizoenproduct is altijd erg gewild 

bij de mensen.

Het zit boordevol vitamines en oogt natuurlijk mooi en sappig. 

Als je ze ziet liggen kun je er ook bijna niet van afblijven.

Verse aardbeien zijn zeer gezond vanwege hun hoge vitamine C-

gehalte (60 mg per 100 g).

Aardbeien worden veel gebruikt voor het maken van jam. In 100 

gram aardbeien zit maar 7 gram koolhydraten.

Aardbeien en hun voedingsstoffen
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1 l milde bio yoghurt

350 gr aardbeien

2 eetl suiker

Was de aardbeien met de kroontjes er nog aan.

Verwijder de kroontjes en doe de aardbeien in de blender.

Voeg de yoghurt en de suiker toe en mix het tot een mooie 

rose smoothie.

Aardbeiensmoothie

Blender

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Benodigdheden:

Personen:  3

Bereiding: 15 min.

Zo Lekker...
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Voor 1 liter ijs:

350 ml koude volle melk

2 zakjes vanilleijspoeder

 Biovegan/1001eis

150 gr aardbeien

Was de aardbeien en snijd de kroontjes eraf. Pureer de aard-

beien en zet ze in de koelkast. 

Doe 350 ml koude volle melk in een kom. Dit met een staaf-

mixer flink opkloppen totdat de hoeveelheid is verdubbeld.

Voeg de 2 zakjes vanilleijspoeder toe aan de opgeklopte melk 

en klop het geheel met de staafmixer goed door. Schenk de 

gepureerde aarbeien al mixend door de opgeklopte melk.

Vul met dit mengsel de ijsmachine en na 60 minuten heeft u 

heerlijk zelfgemaakt aardbeienijs.

U kunt ook een deel van de melk vervangen door slagroom.

Aardbeienijs

Staafmixer

IJsmachine

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Benodigdheden:

Invriestijd: 60 min.

Personen:  4

Bereiding: 20 min.
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1.5 kg aardbeien

750 gr rietsuiker

3 zakjes geleermiddel

 rode diksap

 agave diksap

Was de aarbeien in een ruime hoeveelheid water en laat ze uitlekkken. Snijd de kroontjes er af.

Leg de jampotjes in een bak met heet water.

Doe 1.5 kg aardbeien in een pan met een laagje water op de bodem. Breng dit aan de kook, 

voeg dan al roerend de rietsuiker, vermengd met de zakjes geleermiddel er bij. Giet er een 

scheut rode vruchten- en agave diksap doorheen en blijf goed roeren, zodat de rietsuiker niet 

aanbrandt. Blijf goed roeren totdat het weer gaat koken. Als het kookt even met de staafmixer 

pureren. Laat het 1 minuut goed doorkoken en haal de pan van het vuur.

Giet de voorverwarmde potjes tot aan de rand toe vol met de hete jam, draai de deksel goed 

vast en zet ze op hun kop op een hitte bestendige plaats met een theedoek eroverheen.

 

Heerlijk op vers gebakken brood.

Aardbeienjam

Was de potjes eerst met soda.

In plaats van de agave diksap kun je 

ook honing gebruiken.

Nadat de jam is afgekoeld kun je de 

potjes weer rechtop in de kast be-

waren.

Na het openen koel bewaren

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Kooktijd: 35 min.

Hoeveelheid:  6

Bereiding: 15 min.

Tip:
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Deeg:

250 gr zelfrijzend bakmeel

160 gr boter

125 gr rietsuiker

1 ei

snufje zeezout

Vulling:

500 gr aardbeien

1 zakje taartina

Doe alle deeg ingrediënten in een kom en kneed het tot een bal. Vet de taartvorm in en bestrooi 

deze met meel. Druk het deeg uit in de vorm en laat even opstijven in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 175 0C.

Plaats de taartvorm in de oven en bak in 25 minuten af.

Haal de taart meteen uit de vorm en laat afkoelen op een rekje.

Plaats na het afkoelen van de taart de gewassen en in plakjes gesneden aardbeien in de taart.

Volg de stappen op het zakje van de taartina en schenk het gelei over de aardbeien.

Aardbeiengebak

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Baktijd: 20 min.

Personen:  10

Bereiding: 20 min.

Taartvorm Ø28 cm

Benodigdheden:
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Vanaf het eerste begin is de opzet van de tuinderij geweest om de 

groenten ten goede te laten komen voor eigen gebruik op het con-

ferentieoord. Tegenwoordig is het zo, dat er per conferentie 500 tot 

600 gasten gedurende het weekend twee keer een warme maaltijd ge-

bruiken. Jaarlijks zijn er zo’n 20 Renova-conferentieweekenden. Ook   

worden onze groenten afgenomen door het tweede conferentieoord, 

namelijk Noverosa in ’t Harde. Daar worden de jeugdconferenties ge-

houden.

Op de zondagmiddag gaat, tijdens een conferentieweekend, de groen-

tewinkel open en kunnen de gasten daar terecht om inkopen te doen. 

Alle groenten zijn dan al geoogst en liggen uitgestald en soms voor-

verpakt in de schappen. Omdat groenten nu eenmaal doorgroeien en 

afrijpen, ook in de weekenden dat er geen conferenties zijn, is iedere 

dinsdag tussen 10 en 14 uur de winkel open voor iedereen die daar 

belangstelling voor heeft uit de wijde omgeving.

Ondanks het laten vervallen van de EKO-licentie zijn we natuurlijk 

wel biologisch blijven telen, waarbij wel de volgende kanttekening ge-

maakt moet worden: In de biologische land- en tuinbouw is het van 

groot belang dat de bodemvruchtbaarheid op peil wordt gehouden. 

Wij doen dat met flinke hoeveelheden zelfgemaakte compost, waar-

door het organische stofgehalte in de bodem gehandhaafd blijft of 

zelfs langzaam toeneemt.

Als basisbemesting wordt in het voorjaar 80 ton vloeibare koemest 

uitgereden. Zeer belangrijk is het dat de tuinder gedurende het teelt-

seizoen, indien nodig, kan bijsturen in de mineralenhuishouding en 

in het bijzonder in de stikstofvoorziening van de bodem. Gewassen 

die gebrek daaraan lijden groeien slecht en hebben minder weerstand 

tegen ziekten en plagen. Zelfs de smaak en de malsheid wordt daar-

door negatief beïnvloed.

In de EKO- en BD tuinbouw wordt daarom veelal gebruik gemaakt van 

meststoffen die dierlijke slachterijafval producten, zoals bloedmeel, 

veren-, hoef- en hoornmeel bevatten. Dat willen wij niet gebruiken in 

onze tuin. Deze middelen kunnen dan wel biologisch zijn, maar om 

ethische overwegingen, met name het daarmee samenhangende dieren-

leed, wijzen wij het gebruik ervan af. Ook op etherisch gebied (en 

dat is wellicht nog de zwaarstwegende overweging), zouden wij in dit 

opzicht een verontreiniging in onze tuinen teweeg brengen die wij 

ongewenst achten. Na intern overleg en ook met onze klanten, hebben 

wij besloten dat in voorkomende gevallen dan onze voorkeur uitgaat 

naar minerale meststoffen zoals Kalksalpeter en daaraan verwante 

Wijze van verbouwen

Voor wie is de opbrengst bestemd
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stoffen. Deze middelen worden in de biologische visie aangemerkt als kunstmest en zijn dus verboden. Onze teeltwijze wijkt dus in sommige 

opzichten af van de in de biologische teelt toegestane en gebruikelijke, maar de keuze daarvoor is weloverwogen gemaakt. Het uitgangspunt 

blijft de gezondheid van de bodem en daarmee samenhangend die van plant en mens.

Wat wordt er zoal verbouwd

De meeste biologische bedrijven hebben zich beperkt tot slechts één of een paar hoofd-teelten en een paar bij-teelten, dus een vorm van spe-

cialisatie, daarentegen is bij ons nog steeds een groot assortiment aan groenten aanwezig.

Wat wordt er zoal verbouwd

Het huidige groente assortiment is ontstaan uit de opgedane teeltervaringen. Daarbij spelen de volgende 

vragen een rol:

1. Aan welke groenten heeft het conferentieoord de meeste behoefte?

2. Wat kunnen we daarvan zelf telen?

3. Welke groenten geven gedurende het seizoen de minste problemen

 (met ziekten en plagen, maar ook met de arbeidsbehoefte en piekdrukte)?

Zo is er een van jaar tot jaar gecorrigeerd draaiboek ontstaan voor wat er het komende seizoen geteeld gaat 

worden.
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Het jaar rond zijn dat er wel 45 verschillende, waarbij dan heel wat snel 

groeiende gewassen gedurende het seizoen meerdere keren worden 

aangeplant, om daarover voortdurend de beschikking te hebben. Tot 

die gewassen behoren de diverse slasoorten, prei en bloemkool.  

Het assortiment is echter niet helemaal stabiel, soms wordt een ge-

was niet meer geteeld, zoals bijvoorbeeld aardappels en asperges. Op 

verzoek van medewerkers willen wij ook wel eens een andere groente 

verbouwen. Toen we een keer een Surinaamse vrijwilligster in de vaste 

staf hadden, hebben we op haar verzoek een aantal jaren kouseband 

geteeld. Dat vond ze de lekkerste die ze ooit gegeten had en wij pro-

fiteerden mee van haar uitstekende recepten! De overheerlijke rucola 

sla, die nog steeds wordt geteeld, is ooit geïntroduceerd door een Ita-

liaanse medewerker.

In januari worden de planten voor het komende seizoen bij de plan-

tenkwekerij besteld, die ze dan vervolgens voor ons op biologische 

wijze opkweekt en op de juiste datum aflevert. Dit zijn er ongeveer 

20.000 per seizoen, die vanaf maart in een cyclus van 14 keer, om 

de twee weken worden geplant. Zelf kweken we ook nog enkele dui-

zenden planten op om t.z.t. uit te planten en daarnaast wordt er na-

tuurlijk van alles ter plaatse gezaaid.

Het plant- en oogstseizoen

De plant- en zaaimomenten en de hoeveelheden zijn dus vóór het seizoen al bekend, de handelingen die 

verricht moeten worden om de teelt tot een goed einde te brengen zijn afhankelijk van de omstandigheden 

zoals: Wanneer moet of kan er geschoffeld worden, hoe snel ontwikkelt zich het onkruid, wanneer moeten 

we beginnen met beregenen, welke groenten moeten binnenkort worden geoogst?

Wij kweken op de tuinderij zowel voorjaars- als zomergroenten, maar ook winter-bewaargroenten. Hier-

door is er de hele zomer door wel oogstwerk, maar de winter-bewaarproducten worden vanaf september tot 

begin november van het land gehaald, in de koelcellen opgeborgen en naar behoefte daar weer uit gehaald 

gedurende de wintermaanden.

Vervolg op pagina 82
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Komkommer
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Personen: 2

Bereiding: 15 min.

1 komkommer
1 theel suiker
75 gr taugé
1 rode peper
1 limoen
4 eetl zonnebloemolie
 zeezout

Was de rode peper en snijd er dunne ringen van. Verwijder de zaadjes. Was de komkommer en 

snijd in mooie lange plakken met een kaasschaaf. Pers de limoen en klop een dressing van het 

limoensap met 4 eetlepels zonnebloemolie en 1 theelepel suiker en de rode peper ringen.

Breng de dressing op smaak met zout. Giet kokend water over 75g taugé en laat deze uitlekken 

en afkoelen in een vergiet. Drapeer de komkommerplakken in een schaal en strooi de taugé 

eroverheen. Giet de dressing erover.

Komkommersalsa

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Notities
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Fris & Crispy
1 komkommer

2 tomaten

1 rode ui

1 lente ui

1 rode paprika

Rooster de pijnboompitten even in een koekenpan en laat ze op een schaaltje afkoelen.

Was de groenten.

Schil de komkommer, snijd hem in de lengte in vieren en dan in blokjes.

Snijd de tomaten in partjes en de rode ui in halve ringen.

De rode paprika in kleine stukjes en de lente ui in mooie schuine ringen.

Doe deze ingrediënten in een schaal en schep ze door elkaar.

Besprenkel met olijfolie en balsamico azijn en bestrooi met de pijnboompitten.

Voeg peper en zout naar smaak toe.

Komkommertomatensalade

 pijnboompitten

 olijfolie

 balsamico azijn

 peper

 zeezout

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Personen:  4

Bereiding: 20 min.
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Rode pepers bevatten veel caroteen en vitamine C. Daarnaast zijn 

ze een goede bron van vitamine B6 en zitten ze boordevol mag-

nesium, kalium en ijzer, daarmee versterken ze het immuunsy-

steem. 

Als je pepers eet, stimuleert de stof capsaïcine de pijnreceptoren 

in mond en keel. Als die receptoren geactiveerd zijn, sturen ze 

een boodschap naar de hersenen, waarop deze reageren door de 

hartslag te verhogen, zweet te produceren en endorfine aan te 

maken. Endorfine stimuleert de productie van gelukshormonen, 

en dat zijn de natuurlijke pijnstillers van je lichaam.

   RodePeper 

Pepers en hun voedingsstoffen
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Lekker Pittig 

10 rode pepers

1 theel zeezout

Sambal

Was het potje eerst goed met soda en spoel het af met

water.

Snijd de steeltjes van de pepers. Doe de ingediënten in een 

keukenmachine en mix het fijn. Bewaar het op een donkere 

koele plaats in een goed afgesloten potje.

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Keukenmachine of vijzel. Klein gla-

zen potje met schroefdeksel. Voor 

een langere houdbaarheid kunt u 

ipv een theelepel zout een eetlepel 

zout toevoegen.

Benodigdheden:

1 l arachide olie

4  rode pepers

Peperolie

Laat 2 pepers heel en hak de andere 2 pepers fijn in een 

keukenmachine. Laat de  pepers en de gemalen pepers 

drogen. 

Je kunt de pepers in de oven op 50 a 70 graden met de 

deur op een kier langzaam een aantal uren drogen, of leg 

ze in de zon.

De pepers moeten goed gedroogd worden, er mag geen 

vocht meer in zitten.

Vul de flesjes met de olie en voeg de pepers erbij. Schud af 

en toe en na een paar weken kun je het gebruiken.

Ingrediënten:

Bereidingswijze:
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  Sperziebonen
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  Kievitsbonen

 Tuinbonen
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400 gr kievitsbonen

1 ei

75 gr mix notengehakt 

 (pakje Bioburger)

 melk

 zeezout

 peper

 olijfolie

Rauwe bonen moeten minimaal 24 uur weken in water. Daarna koken totdat ze zacht zijn. Pureer de bonen met de melk, de 

eieren en de notenmix kort in een keukenmachine; het mag geen gladde puree worden. Voeg peper en zout toe.

Voeg zo nodig een beetje melk toe om een vochtig, stevig mengsel te krijgen. Laat het mengsel even rusten.

Vorm de burgers met natte handen en laat ze weer enkele minuten rusten. Dek ze goed af en zet ze in de koelkast. Haal ze

tijdig uit de koelkast en laat ze voor gebruik op kamertemperatuur komen.

Schenk een dun laagje olie in een grote koekenpan met antiaanbaklaag en zet de pan op middelhoog vuur. Leg de burgers er na 

1 minuut in. Bak ze 5 minuten, tot ze aan één kant mooi bruin zijn. Draai ze voorzichtig om en bak de andere kant bruin.

Garneer het met bieslook of peterselie en wat gehakte cashewnoten.

Vegaburger

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Baktijd: 10 min.

Personen: 8

Bereiding: 25 min.

Je kunt ook witte of bruine bonen 

gebruiken.

Voor een pittige bite kun je aan het 

mengsel een fijn gesneden ui en 

peper toevoegen.

Tip:



7776

Tomaten bevatten Fytoeen en Fytoflueen. Deze behoren tot 

de stoffen met antioxidante werking en maken op die manier 

kankerverwekkende stoffen onschadelijk.

Verder zit er in tomaten Kalium, Niacine, Vitamine B6 en Folium-

zuur. Al deze voedingsstoffen zijn goed voor hart- en bloedvaten.

Kalium speelt een belangrijke rol bij het gezond houden van hart- 

en boedvaten en het verkrijgen van optimale bloeddruk.

Niacine zorgt ervoor dat een verhoogd cholesterolgehalte ver-

laagd wordt.

De combinatie van Vitamine B6 en Foliumzuur is effectief bij het 

verlagen van het homocysteïnepeil in het bloed.

Een verhoogd homocysteïnepeil wordt in verband gebracht met 

een hoger risico op het krijgen van hartziekten.

Tomaten en hun voedingsstoffen

  Tomaat
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2 eetl olijfolie

2 sjalotten

1 grote ui

2 tenen knoflook

2 blokjes kruidenbouillon

8 tomaten

1 eetl rietsuiker

1 bosje verse basilicum

1 bosje verse peterselie

125 ml crème fraiche

 peper

 zeezout

 

 

Tomaten blancheren en het velletje verwijderen. Leg ze apart in een schaal.

Snijd de ui, sjalotten en knoflook in stukjes, verhit wat olie in een koekenpan en fruit enkele 

minuten.

Snijd de tomaten in kleine stukjes, doe deze met de suiker in een pan en zet op laag vuur.

Voeg de ui, sjalotten en knoflook toe.

Snipper de basilicumblaadjes fijn in de soep. Voeg zout en peper naar smaak toe.

Laat de soep ongeveer 20 minuten pruttelen. Na 5 minuten met een staafmixer in de pan fijn-

maken. Serveer de soep in diepe borden, voeg een eetlepel crème fraiche toe en strooi er fijn 

gehakte peterselie overheen.

Romige tomatensoep

Als de soep te dik is kun je er wa-

ter aan toevoegen. De soep behoort 

wel enigszins dik te zijn.

Garneer met een toefje crème frai-

che en strooi er nog een beetje pe-

terselie over.

Vervang de tomaten eens door 

pompoen. 

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Kooktijd: 35 min.

Personen:  4

Bereiding: 15 min.

Tip:

Staafmixer

Benodigdheden:



1 grote ui

2 sjalotjes

2 tenen knoflook

12 tomaten

2 rode paprika

2 prei

1 winterpeen

2 st bleekselderij

250 gr champignons

1/2 rode peper

1 bosje verse basilicum

2 laulierblaadjes

2 theel paprikapoeder

250 ml tomatenpuree

2 blokjes kruidenbouillon

 parmezaanse kaas

Tomaten blancheren en het velletje verwijderen. Leg ze apart in een schaal. Snijd de ui,

champignons, prei, bleekselderij, paprika en knoflook in stukjes. Rasp de wortel en snijd de 

tomaten in kleine stukjes.

Verhit de olie in een wokpan en fruit de uien en de knoflook. Voeg daarna de champignons, 

paprika en de tomaten toe met de bouillonblokjes.

Voeg vervolgens de andere groenten en kruiden toe en plaats de deksel op de pan. Zet het vuur 

laag, totdat het een mooie stevige saus wordt. Voeg als laatste een handje basilicumblaadjes en 

de tomatenpuree toe. Laat alles zachtjes garen.

Kook de spaghetti beetgaar. Giet af en besprenkel met olijfolie. Schep de spaghetti op een bord 

met de saus erover en strooi er geraspte parmezaanse kaas overheen.

Spaghettisaus

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Kooktijd: 40 min.

Personen:  8

Bereiding: 30 min.

 olijfolie

 zeezout

 peper
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De saus kunt u in kleine porties in- 

vriezen.

Tip:
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Het landgoed (46 ha) bestaat voor het grootste deel uit bos (40 ha). Tijdens de wintermaanden is er in de groentetuin veel minder te doen en 

is er gelegenheid om het bosonderhoud ter hand te nemen. De tuinmannen worden in de winter boswachters. Het Renovabos is een parkbos, 

doorsneden met wandelpaden, maar niet opengesteld voor het publiek.

Het is een multifunctioneel bos, waarin gestuurde natuurontwikkeling en recreatie de hoofddoelstellingen zijn. Er wordt gewerkt met een toe-

komst gericht bomenbeleid en we streven een zo oud mogelijk bos na. Opruimingswerkzaamheden nemen daarin de grootste plaats in. Dode, 

zieke of verzwakte bomen worden gekapt, zeker op plaatsen waar ze gevaar gaan opleveren voor verkeer of wandelaars.

Ook komt er hout vrij uit dunningen, wanneer de bomen te dicht op elkaar staan om zich tot echte woudreuzen te ontwikkelen. Het op deze 

manier vrijkomende hout wordt opgewerkt tot openhaardhout en kan telefonisch worden besteld of via de eigen website van Terra Nova. Al het 

andere resthout en takken worden versnipperd.

Andere activiteiten
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De opbrengst van de tuinderij maakt het, gezien de oppervlakte, mo-

gelijk om naast het eigen gebruik het fruit en de groenten ook aan de 

man te brengen. Het streven is dat er zo weinig mogelijk onverkocht 

op de composthoop belandt.

Elly neemt alles wat met de winkel te maken heeft voor haar rekening. 

De winkel is speciaal voor klanten ingericht en is (nu nog) alleen op de 

dinsdag open tussen 10.00 en 14.00 uur. Daarbij wordt ze bijgestaan 

door Gerti, een trouwe vrijwilligster. Daarbuiten is het ook mogelijk 

via internet bestellingen door te geven welke men op ieder gewenst 

moment kan komen afhalen.

Dit afhalen moet wel even vooraf gemeld worden, zodat we weten wie 

er op het terrein komt. De winkelfunctie is dus tweeledig, namelijk 

ener-zijds voor de bezoekers van de conferentieweekenden en ander-

zijds voor alle consumenten in de regio.

Wat verkopen we dan allemaal in het winkeltje? Ten eerste het zelf 

geteelde groenten assortiment, dat wordt aangevuld met biologische 

producten van het verdeelcentrum om een zo compleet mogelijk aan-

bod in de winkel te hebben. Dat betreft dan o.a. diverse fruitsoorten 

en producten die uit warmere landen of uit verwarmde kassen komen. 

Het winkeltje Daarnaast is er een zogenaamde “droogwaren hoek”, waar je de meeste 

basis voedingsmiddelen voor dagelijks gebruik kunt vinden: de ver-

schillende granen, zoals rijst, tarwe, boekweit, gierst enz., broodbe-

leg, sauzen, soepen en sappen, snoep.

Er worden ook heel wat “praatjes” verkocht. Wat zeggen wil dat het 

contact met de klant een zeer belangrijk aspect in de winkel vormt. 

Vakkennis en voorlichting over de producten is belangrijk voor 

mensen die een bepaald dieet moeten of willen volgen.

Mensen die in onze winkel komen kopen, doen dat vaak vanuit een 

weloverwogen en bewuste keuze en willen op deze wijze op een an-

dere manier in het leven staan en daar op een andere manier inhoud 

aan geven dan de massa. Het openstaan voor en aanvoelen van waar 

de ander mee bezig is, kan leiden tot zeer diepzinnige  en waardevolle 

gesprekken.

Omdat de winkel nogal afgelegen ligt, hebben klanten die op de 

fiets komen de neiging om het soms onder winterse of regenachtige 

omstandigheden te laten afweten, maar wanneer de aardbeien er zijn 

komen ze van heinde en verre, ongeacht het weer.
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Dit kookboek moet in onze optiek recht doen aan alle gebruikte groenten en kruiden. Het beperkt 

zich echter niet alleen tot maaltijden, maar laat ook zien op welke wijze je heerlijk brood, jam, ijs 

en andere producten kunt maken. Uitgangspunt zijn altijd de producten uit eigen tuin die als basis 

dienen voor het recept.  

Doelstelling van het kookboek
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150 gr pijnboompitten
150 gr parmezaanse kaas
Bosje verse basilicum
 knoflook
 olijfolie
 citroen
 peper
 zeezout

Doe de pijnboompitten in een keukenmachine en mix het 4 sec. op de turbo stand tot het

helemaal fijn gemalen is. Voeg er een klein beetje olie bij en mix alles door elkaar.

Rasp de parmezaanse kaas en pers de knoflook uit. Voeg beide toe aan de pijnboompitten en 

mix dit geheel door elkaar. Als laatste voeg je de basilicum toe en mix je het tot een mooi glad 

geheel.

Voeg een paar druppels citroen, peper en zout naar eigen smaak toe. Je kunt door het

toevoegen van extra olie de pesto naar eigen smaak verdunnen.

Pesto

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Notities
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125 gr roomboter
2 tenen knoflook
 peterselie
 bieslook
 citroen
 peper
 zeezout

Mix de geperste knoflook door de roomboter totdat de 

boter soepel en smeuïg wordt. Meng de fijn gehakte 

bieslook en peterselie door het geheel.

Een paar druppels citroensap en een snufje zout en 

peper toevoegen naar eigen smaak. Mix alles goed 

door elkaar.

Kruidenboter

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Notities
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 Bospeen
De wortel is één van de rijkste voedingsmiddelen, en zit vol met 

bèta caroteen. Deze molecuul is verantwoordelijk voor de oranje 

kleur van de wortel.

Ons lichaam zet het na opname om in vitamine A. Het caroteen 

heeft een antioxiderende werking die de kans op bepaalde soorten 

kanker vermindert en vroegtijdige veroudering kan voorkomen.

Ook zorgen wortels voor een gezond uitziende huid en helpen ze 

het nachtzicht te bevorderen. Wortels zijn de beste vriend van 

onze darmen. Ze reguleren de doorgang. Het hoge gehalte aan 

vezels zorgt bovendien voor een beschermende werking tegen 

darmkanker.

Deze groente versterkt ook het immuunsysteem en vermindert 

de kans op longkanker. Wortels kunnen ook de cholesterolwaarde 

van het bloed omlaag brengen.

Worteltjes en hun voedingsstoffen

 Winterpeen
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275 gr tarwebloem

275 gr wortel

150 gr rietsuiker

3 theel bakpoeder

80 gr walnoten gehakt

3 theel kaneel

2 cm verse gember

300 ml zonnebloemolie

4 eieren

1 vanillestokje

Verwarm de oven op 175 0C.

Rasp de wortel. Hak de noten fijn. Rasp de gember fijn.

Doe tarwebloem, rietsuiker, bakpoeder, walnoten, kaneel, geraspte verse gember en het merg 

van het vanille stokje samen in een kom.

Voeg één voor één de eieren, vervolgens de olie en de wortelrasp toe. Goed mixen tussen elke 

toevoeging.

Vet het bakblik in en vul het met het deeg. Laat het deeg 10 minuten rusten.

Bak de taart in een voorverwarmde oven in 55-60 minuten.

Worteltaart

Bakblik Ø24 cm

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

baktijd: 60 min.

Benodigdheden:

Personen: 8 à 10

Bereiding: 35 min.
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  Courgette
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1 pak tortilla Ø20 cm

1 kleine courgette

1 aubergine

250 gr kidney beans

1 paprika

150 gr mais

3  tomaten

1 grote ui

2 tenen knoflook

½ rode peper

125 ml crème fraiche

1 theel komijnpoeder

1 eetl paprikapoeder

2 theel oregano

 oude kaas

 olijfolie

Was de groente en snijd de courgette, tomaat, ui, paprika, aubergine, knoflook en de ½  rode peper in kleine stukjes. Rasp de 

oude kaas.

Bak in de olie de ui en de knoflook. Voeg daarna de paprika, aubergine, tomaat, rode peper en de courgette toe. Zet het vuur 

laag en voeg de kruiden, bonen en de mais toe. Schep het mengsel door elkaar en voeg zout en peper naar smaak toe.

Verwarm de oven op 180°C.

Smeer 3 à 4 tortilla’s aan één zijde in met crème fraiche. Smeer de ovenschaal in met olie. Leg in de ovenschaal een tortilla met 

de creme fraiche naar boven, schep er een laag groente op en herhaal dit zodat de ovenschaal tot boven aan toe gevuld is.

Strooi hier een flinke laag kaas overheen en plaats de ovenschaal 20 minuten in een voorverwarmde oven.

Tortilla ovenschotel

Ovenschaal  ± Ø22 cm

Wokpan

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

kooktijd: 20 min.

Benodigdheden:

Personen: 2 à 3

Bereiding: 35 min.

 peper

 zeezout
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2 kleine courgettes

1 aubergine

2  tomaten

1 ui

1 theel tijm

1 theel kerrie

1 teen knoflook

1 eetl crème fraiche  

 olijfolie 

 geraspte oude kaas

 zeezout

 peper

Courgettes goed wassen en in de lengte doorsnijden. Vervolgens met een lepel de zaadlijsten eruit halen. Je laat ongeveer een 

centimeter vruchtvlees zitten. Wat je eruit hebt gehaald heel klein snijden. De aubergine, knoflook en ui in kleine stukjes

snijden. Bak de ui en knoflook in de olie tot de ui glazig is. Voeg hier de aubergine en op het laatste moment kerriepoeder aan 

toe en heel kort meebakken.

Oven voorverwarmen op 200 0C.

Tomaten fijn snijden, in een kom doen en vervolgens de courgette, ui, aubergine en knoflook mengsel en de tijm  toevoegen en 

goed door elkaar mengen. De zure room er door heen mengen en flink wat peper en een snufje zout toevoegen.

Vet een ovenschaal in met olie en leg daar de courgettehelften in.

Schep het mengsel in de helften, strooi er kaas overheen en schuif het geheel in de oven.

Plaats de ovenschaal 20 minuten in een voorverwarmde oven.

Gevulde courgette

Ovenschaal

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Kooktijd: 20 min.

Benodigdheden:

Personen: 2

Bereiding: 40 min.
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onbehandelde cashewnoten    
kokosolie
zeezout

Smeer een schaal in met kokosolie en vul de bodem met

cashewnoten. Schud goed door zodat er rondom de cashewnoten 

olie komt te zitten. Strooi er zout naar eigen smaak overheen.

Bak ze in 10 minuten op 220 0C mooi bruin. Schud om de

3 minuten alles even door elkaar om de noten egaal bruin te

krijgen. Laat ze goed afkoelen.

Cashewnoten roosteren

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Wist u dat!

Cashewnoten bevatten veel magnesium en fosfor.

Doordat ze ook veel eiwitten en ijzer bevatten, zijn ze een goede 
vleesvervanger bij de maaltijd.
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  Bietjes

Rode biet is rijk aan ijzer, vitamine C, mineralen, antioxydanten 

en lipopeen en bevat een hoge concentratie betaïne. Daardoor 

zijn ze bloedversterkend, en zouden ze zelfs kanker kunnen 

voorkomen en onder controle houden.

Jonge bietjes hebben een hoog gehalte aan kalium, en worden dan 

ook sterk aanbevolen bij een te hoge bloeddruk.

De verbetering van ons uithoudingsvermogen, door het drinken 

van rode bietensap, hebben we volgens wetenschappers te dan-

ken aan de hoge concentratie nitraten. Deze  zetten  onze  bloed-

vaten  open, waardoor  de  toevoer van zuurstof naar de spieren 

wordt vergemakkelijkt.

     

Bietjes en hun voedingsstoffen
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150 gr volkoren penne

350 gr gekookte bieten

75 gr  walnoten

2 stuks bleekselderij

1 rode ui

75 gr veldsla

125 gr geitenkaas

 naturel

Kook de pasta beetgaar. Snijd ondertussen de bietjes in blokjes en de bleekselderij in hele 

dunne plakjes.

Snijd de rode ui in halve dunne ringen. Rooster de grof gehakte walnoten droog in een koeken-

pan. Pers de citroen totdat je drie eetlepels hebt.

Klop een dressing van de olie, mosterd, honing en citroensap. Breng op smaak met peper en 

zout.

Schep de afgekoelde pasta om met de bietjes, halve uiringen en bleekselderij.

Meng de veldsla erdoor, verkruimel de geitenkaas erover en strooi de walnoten eroverheen.

Serveer de dressing er apart bij.

Maaltijdsalade met bietjes

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Kooktijd: 10 min.

Personen:  2

Bereiding: 30 min.

12 eetl olijfolie

2 eetl mosterd 

2 eetl honing

1 citroen

 zeezout

 peper
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 Pompoen

Het vruchtvlees van pompoenen is niet alleen erg lekker, maar 

ook gezond. Pompoenen zijn rijk aan allerlei vitaminen en mine-

ralen en ze zijn heel geschikt voor vegetariërs en veganisten van-

wege hoge concentraties ijzer, belangrijk voor de zuurstofop-

name door het bloed.

Zuurstof is noodzakelijk voor de vetverbranding en heeft een gun-

stige invloed op de spijsvertering. Pompoenen passen dan ook in 

ieder gezond dieet en helpen ook nog eens gewicht verliezen.

Pompoenen zijn rijk aan vitamine C, een sterk antioxydant dat het 

lichaam beschermt tegen vrije radicalen: schadelijke stoffen die 

het lichaam binnen dringen en ziek maken en het verouderings-

proces versnellen.

Extra vitamine C verhoogt de weerstand en wapent het lichaam 

tegen virussen en bacteriën. Het verzacht de symptomen van 

verkoudheden, griep en van aandoeningen van de luchtwegen.

Pompoen en zijn voedingsstoffen
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2 kg pompoen

1 kg aardappel

1 zoete bataat

1 grote ui

1 goudreinet

3 tomaten

1 rode peper

 zeezout

Oven voorverwarmen op 200 0C.

Was de pompoen, verwijder de zaden en snij hem in kleine stukken.

Schil de aardappel, bataat en goudreinet en snij ze in blokjes. Snijd de tomaten, ui en de peper in kleine stukjes.

Vet de ovenschaal met deksel in met olijfolie. Voeg alle gesneden groenten en fruit met een scheutje olijfolie in de ovenschaal 

en roer het door elkaar. Voeg zout en peper naar smaak toe. Doe de deksel op de ovenschaal en plaats die in de voorverwarmde 

oven, 60 minuten.

Strooi er geraspte kaas over en plaats de ovenschaal nog een paar minuten in de oven op de grilstand zodat er een krokant

korstje op komt.

Elly’s stoofschotel

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Kooktijd: 60 min.

Personen:  4

Bereiding: 30 min.

 peper

 geraspte kaas

 olijfolie

Ovenschaal met deksel

Benodigdheden:

Voor dit gerecht is de Uchiki Kuri 

pompoen gebruikt. Zie foto pagina 

109.

Tip:
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1 pompoen

1 courgette

1 grote ui

200 ml kokosmelk

1 eetl kerrie

3 cm verse gember

2 blokjes groentebouillon

1 theel komijn

Was de pompoen, verwijder de zaden en snij hem in kleine stukken.

Je hoeft de pompoen niet te schillen, de schil wordt zacht als de pompoen gekookt wordt en 

geeft een mooie kleur aan de soep. Snijdt de courgette in kleine stukjes.

Hak de ui, en bak de snippers in de olijfolie tot ze glazig zijn. Voeg hier de kerrie, komijn, 

oregano en geraspte gember aan toe.

Voeg de pompoen en courgette erbij. Voeg 0,5 liter water, kokosmelk en de bouillonblokjes 

toe, en kook de pompoen in 15 minuten gaar.

Zet het vuur laag en pureer het geheel met een staafmixer tot een gladde soep. Voeg naar 

smaak zout en peper toe.

Schenk de soep in kommen en strooi als laatste de pompoenpitten over de soep.

Pompoensoep

Voor dit gerecht is de Uchiki kuri 

pompoen gebruikt. Zie foto pagina 

109.

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Kooktijd: 15 min.

Personen: 4

Bereiding: 25 min.

Tip:

1 theel gedroogde oregano

 crème fraiche

 pompoenpitten

 olijfolie

 zeezout

 peper

Staafmixer

Benodigdheden:



In de maand november worden de pompoenen (Centenaren)

geoogst en verwerkt. Dit gebeurt op het conferentieoord met 

grote hoeveelheden en onder het motto “vele handen maken licht 

werk”, helpt iedereen een handje mee aan de voorbereidingen.

Ruim 800 kg aan pompoen wordt er verwerkt voor het zoetzuur. 

Dit gaat in potten van 3 liter en die worden ondersteboven weg- 

gezet totdat ze zijn afgekoeld. Het zoetzuur wordt tijdens confe-

renties geserveerd als bijgerecht.

Het inmaken van pompoen

115114
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2 kg pompoen

400 ml natuurazijn

300 gr rietsuiker

1 theel zeezout 

2 dl water

7 kruidnagels

1 stokje kaneel

3 á 4 cm verse gember

Was en schil de pompoen en verwijder de pitten. Snijd de pompoen in blokjes en rasp de gember.

Doe de azijn, gember, suiker, zout, water en kruiden in een grote pan en breng het aan de kook. Voeg de blokjes pompoen erbij, 

doe de deksel erop en laat het heel zachtjes ca. 30 minuten  koken tot de pompoen zacht en doorzichtig, maar nog wel stevig 

is. Proef het af en toe en voeg nog iets toe naar eigen smaak.

Wilt u het iets pittiger maken, voeg er dan nog een beetje cayennepeper aan toe.

Vul de brandschone potten met de kokend hete pompoen (incl. kruiden), sluit de potten en laat

omgekeerd afkoelen zodat ze vacuum afsluiten.

Bewaar na het openen in de koelkast.

Zoetzuur van pompoen

3 potjes van 450 ml inhoud.

Soda om de potjes te ontsmetten. 

Grote pan

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Kooktijd: 30 min.

Potjes:  3

Bereiding: 20 min.

Benodigdheden:

Er zijn vele soorten pompoenen. 

Voor dit gerecht is de Centenaar ge-

bruikt. Zie pagina 114.

Tip:

Centenaar
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300 gr  pompoenrasp

150 gr  rietsuiker

200 gr  tarwe bloem

1 theel bakpoeder

1 dl zonnebloemolie

4 eetl  ahorn siroop

4 eieren

50 gr pecannoten

Verwarm de oven voor op 1750C. 

Hak de noten in kleine stukjes. Rasp de schil van een halve citroen. Doe de bloem, olie, riet-

suiker, kaneel, noten, rozijnen, zeezout, bakpoeder en het rasp van een halve citroen in een 

kom en mix het door elkaar.

Voeg de eieren er één voor één door en mix het tot een glad mengsel.

Voeg vervolgens pompoenrasp door het beslag en mix het rustig door elkaar.

Doe het beslag in een met olie besmeerde bakvorm. Bak de taart 55 minuten in een voorver-

warmde oven.

Laat de pompoentaart langzaam afkoelen.

Pompoentaart

Bakvorm Ø25 cm

Mixer

Keukenmachine

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Baktijd: 55 min.

Personen:  10

Bereiding: 40 min.

Benodigdheden:

50 gr cashewnoten

50 gr rozijnen

50 gr hazelnoten

1 theel kaneel

1 theel zeezout

 citroenschil

Er zijn vele soorten pompoenen. 

Voor dit gerecht is de Uchiki Kuri 

pompoen gebruikt. Zie foto pagina 

105.

Tip:

Uchiki kuri
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Tamme kastanjes

Verwarm de oven voor op 200 0C.

Maak met een scherp mes een kruis in de bovenkant 

van de kastanjes.

Leg de kastanjes ongeveer 15-20 minuten in de oven 

tot ze openspringen.

Laat de kastanjes iets afkoelen en pel ze.

Gepofte kastanjes

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Notities
Als je zelf kastanjes gaat zoeken, zorg dan dat ze zo vers mogelijk 
worden gegeten. Je kunt aan de buitenkant niet zien of ze goed zijn 
maar daar is een truc voor: Vul een pan of emmer met water. Doe de 
kastanjes in het water. De kastanjes die zinken zijn goed. Als ze
blijven drijven, kun je ze niet goed poffen.
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Spruitjes zijn de okselknoppen van de spruitkool, een groente 

van de volle koude grond.

Ze staan bekend om hun hoge gehalte aan vitamine C en de mild-

bittere koolsmaak (hierdoor zijn ze vaak minder populair bij 

kinderen). Door andere ingrediënten toe te voegen, wordt deze 

smaak minder uitgesproken. (bijv. appel, salie).

Spruitjes zijn een wintergroente en komen voornamelijk uit eigen 

land.

Spruiten en hun voedingsstoffen

Spruiten
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500 gr spruiten

75 gr hazelnoten

1 rode ui

2 eetl. honing

 roomboter

 zeezout

 nootmuskaat

 

Haal de buitenste schillen van de spruiten en kook de spruiten beetgaar.

Hak de hazelnoten deels fijn. Snijd de rode ui in halve ringen.

Doe een klontje roomboter in de pan en bak de rode ui glazig. Voeg de spruiten toe en roer het nog even goed door.

Voeg zout en nootmuskaat naar smaak toe.

Rooster de hazelnoten in een koekenpan zonder olie. Zodra ze gaan geuren voeg je 2 flinke eetlepels honing toe.

Roer dit goed door en leg het op een bord om af te koelen.

Verdeel de spruiten met de ui over de borden en garneer met de hazelnoten.

Spruitjes met hazelnoten

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Kooktijd: 15 min.

Personen:  4

Bereiding: 20 min.
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  Rodekool
Rodekool behoort, samen met wittekool, savooikool en spitskool, 

tot de sluitkolen. Deze hebben een korte dikke stengel met daar-

op een gesloten kool. Daarnaast is het blad voorzien van een was-

laag, wat de houdbaarheid garandeert.

Rodekool is rijk aan vitamine A, B en C. Vooral het vitamine C- ge-

halte is hoog en ook bevat rodekool thiocyanaat, dat een antibio-

tische werking heeft. Bovendien is rodekool boordevol mineralen 

zoals: ijzer, koper, zwavel, fosfor, magnesium, kalk en kalium. 

Belangrijk om te weten is dat rodekool van nature erg weinig vet 

bevat.

Rodekool heeft dan ook een hoge voedingswaarde. Deze groente 

brengt balans in het zenuwstelsel, verbetert de gelaatskleur, helpt 

bij groeizwakte, stimuleert de darmwerking vanwege de kalium 

en ontsmet de ingewanden. De zwavel bestrijdt een te actieve 

werking van de talgklieren in de huid, het haar en het gezicht. 

Tenslotte, de verbinding van calcium en fosfor is prima voor het 

skelet.

Rodekool en zijn voedingsstoffen
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2 eetl olijfolie

25 gr roomboter

4 rode uien

500 gr rodekool

1 kruidnagel

½ theel kaneel

1 blokje kruidenbouillon

3 eetl honing

Buitenste bladeren van de kool verwijderen, de kool in vieren snijden en de harde kern en 

stronk wegsnijden. Elk stuk kool langs de snijkanten in lange, smalle reepjes snijden en spoe-

len in koud water.

Kruidenbouillon oplossen in 100 ml water. Snijd de ui in partjes.

Verhit de olie en de boter in een pan en fruit de uien hierin tot ze bruin kleuren.

Schep de rodekool erbij en voeg kruidnagel, kaneel, bouillon en honing toe.

Laat het geheel met de deksel op de pan 15 minuten stoven. Breng de compote op smaak met 

zout en peper en indien nodig 1-2 eetlepels azijn.

Compote van rodekool

Pan om in te stoven

4 potjes met deksel van 200 ml

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Bereiding: 15 min.

Benodigdheden:

 zeezout

 peper

 azijn

Kook de potjes en de deksels enkele 

minuten uit in een pan met water, 

doe de hete compote erin en sluit 

de pot goed af.

Tip:
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1/2 rodekool

1 sjalot

4 kruidnagels

2 zure appels

1 plak ontbijtkoek

1 eetl rietsuiker

 zeezout

 peper

Buitenste bladeren van de kool verwijderen, de kool in vieren snijden en de harde kern en 

stronk wegsnijden. Elk stuk kool langs de snijkanten in lange, smalle reepjes snijden en spoe-

len in koud water.

De appels en ontbijtkoek in kleine blokjes snijden. Sjalot pellen en kruidnagels erin steken. 

Koolreepjes met 1/2 theel zout en sjalot in de pan doen. Bodem water op de kool schenken en 

aan de kook brengen. Vuur omlaag en de rodekool met de deksel op de pan in 20-25 min. gaar 

laten worden.

Na 10 min. appel en ontbijtkoek erdoor scheppen en meewarmen. Als de rodekool gaar is, 

sjalot met kruidnagels verwijderen en groente op smaak brengen met rietsuiker, zout en peper.

Rodekool met appeltjes

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Kooktijd 25 min.

Personen:  4

Bereiding: 20 min.

De ontbijtkoek bindt het kookvocht 

en geeft extra smaak.

De zure appeltjes zorgen ervoor dat 

de kleur van de kool dieprood blijft.

Tip:
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Kruidentuin



  Goudsbloemen op olie basis.
  Deze potten staan in de volle zon
  en na een jaar worden de
  goudsbloemen eruit gezeefd en wat
  overblijft is de Goudsbloemolie
  oftewel Calendula olie.

  Dit wordt gebruikt om wondjes
  te desinfecteren.

  De calendula olie wordt in kleine
  flesjes in de winkel verkocht.
  

135134
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Als eerste wil ik Barend & Elly bedanken voor de gastvrijheid en de 

vrijheid die ik heb gekregen om alles op en rondom de tuinderij te 

fotograferen. 

Mandy van Veen wil ik bedanken voor het lenen van allerlei keuken-

gerei dat ik voor de fotografie heb kunnen gebruiken.

Dan wil ik de medewerkers van Renova bedanken voor de gezellige 

thee- en koffiepauzes buiten op het terras en al diegene die het mo-

gelijk hebben gemaakt om dit boek te kunnen uitgeven.

Het waren fantastische, gezellige en leerzame dagen. Het buiten zijn 

in de natuur met de mooie kleuren en geuren gaf mij een heerlijk en 

ontspannen gevoel.

Met dank aan:



139138

Benodigdheden zuurdesem: 

- kom (aardewerk of glas)

- theedoek

- volkoren tarwemeel

- water 

- vork of lepel (plastic of aardewerk)

- elastiek

Zuurdesem Tips:

- Steriliseer voor aanvang de kom of pot met soda. 

- In een glazen pot is het desem goed te volgen. 

- In plaats van een theedoek kan ook een deksel de pot half afdekken 

- Roer het desem geregeld, zodat er lucht bij komt. 

- Zet het desem even buiten in de frisse lucht. 

- Gebruik een plastic, aardewerk of houten lepel/vork. 

- Zuurdesem kan afgesloten in de koelkast enige weken worden bewaard. 

Zuurdesem maken

Zuurdesem maken van dag tot dag:

Dag 1: Meng 8 eetlepels volkoren tarwemeel met (lauw) water in de kom tot een papje. Dek de kom af met een vochtige theedoek en zet het   

           geheel 24 uur weg. Kies hiervoor een rustige plaats zonder tocht en met een temperatuur welke niet te koud is, maar ook niet te warm

           (kamertemperatuur). 

Dag 2: Roer het papje drie keer per dag.

Dag 3: Roer het papje drie keer en voeg bij de laatste keer 3 eetlepels volkoren tarwemeel en 3 eetlepels water toe.

Dag 4: Drie keer omroeren en bij de laatste keer wederom 3 eetlepels volkoren tarwemeel en 3 eetlepels water toevoegen.

Dag 5: Drie keer omroeren en bij de laatste keer wederom 3 eetlepels volkoren tarwemeel en 3 eetlepels water toevoegen.

Dag 6: Wanneer het zuurdesem licht zurig ruikt en luchtbelletjes vertoont is het klaar. Is dit niet het geval geef het dan nog een extra dag de tijd.

Wanneer het zuurdesem zeer sterk en onaangenaam ruikt, beschimmelt of wanneer het erg actief is en overdreven schuimt, is het beter het 

desem weg te gooien en opnieuw te beginnen. Het is van belang je desem geregeld te voeden met nieuw meel. Zuurdesem is in een afgesloten 

bakje beperkt houdbaar.
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eetl  eetlepel

theel  theelepel

l  liter

ml  mililiter

cl  centiliter

gr  gram

kg  kilogram

Afkortingen:


