LOKA LOKA
een cursus voor een groener eetpatroon
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Interview met
boer Gijs
Welkom op het stukje land van Gijs. Vlakbij Groningen, in Haren, heeft Gijs
sinds een paar jaar een zelfoogsttuin: ‘Het Proefveld’
Gijs, 34 jaar, werkt het liefst buiten en kan dat elke dag doen omdat hij
een echte stadsboer is. Een paar jaar geleden rondde hij de biologische
landbouw opleiding bij het Warmonderhof in Dronten af, waarna het
avontuur kon beginnen. Stage liep hij bij verschillende tuinen, waaronder
de zelfoogsttuin ‘de Nieuwe Ronde’ in Wageningen. Een ondernemingsplan
schreef hij voor een reguliere biologische tuin, maar door aanschaf van
oogstmachines en koelmachines was dit geen rendabel plan. Daarom
terug naar de basis: een zelfoogsttuin waarbij de leden de groente zelf
moeten oogsten.
Met behulp van een BBZ uitkering (een uitkering voor startende
ondernemers) is Gijs de tuin in januari 2015 begonnen. Via Carex, een
anti kraak organisatie in Groningen, heeft hij in Haren 1/4 hectare
gevonden mét drie oude kassen. Eind 2014 is hij leden gaan werven zodat
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Eet dagboek / ontbijt

Wat heb je vandaag gegeten? Schrijf het heel uitgebreid op, inclusief de kruiden, sausjes en als het kan de
ingredienten die in de bewerkte producten zitten die je hebt gegeten.
Land van
herkomst

Ken je de
boer?
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Heeft het een
fabriek gezien?

Waar heb je
het gekocht

Week 2:
voedselkilometers

Vervoer

(boot, vliegtuig,
vrachtwagen)

Afval?

Opdracht

DA G 2

Ingrediënt
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Wat is er nu in het seizoen?
zoek het op en check de groente en fruit kalender van
milieucentraal

DA G 3

Opdracht
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lIjnzaadcrackers

1 cup (150 gram)
lijnzaad (lijnzaad van
de Lijnzaadfabriek is
Nederlands)
2 eetlepels gemalen
lijnzaad (dit gaat heel
makkelijk in een
koffiemaler)
3/4 cup (190 ml) water
1 el tamari/sojasaus
1 el ahornsiroop
1/6 tl uienpoeder
1/6 tl knoflookpoeder
Optioneel: 1 cup
wortel/bietenpulp of
rasp
Optioneel:
zonnebloem-,
pompoenpitten of
sesamzaad
Optioneel: oregano/
basilicum/Italiaanse
kruiden
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We hebben hier te maken met een win-win-win recept:
Lijnzaadcrackers. Het is namelijk makkelijk te maken,
lang te bewaren, kan van bijna geheel Nederlandse
ingrediënten en de wortel/bieten pulp wat je overhoudt
van je zelfgemaakte groentesapje kun je hier mooi in
kwijt. Én het is goedkoop: voor ongeveer 35 crackers
ben je nog geen €1,00 kwijt.
Verwarm de oven voor op 175 graden.
Mix de lijnzaad en lijnzaadmeel in een kom. Als je met bieten/
wortelpulp of rasp werkt kun je deze samen met het water
mixen tot één geheel. Combineer het water, tamari, ahorn
en de uien- en knoflookpoeder in een bakje en vermeng het
daarna met de lijnzaad. Eventueel kun je er ook andere kruiden
of zaden/pitten door doen.
Laat het ongeveer 15 minuten staan, roer het af en toe door,
totdat het iets dikker wordt. Stort het mengsel op een bakplaat
(waarop bakpapier ligt) en verspreid het met een spatel. Zorg
dat de laag zo dun mogelijk is, dan worden de crackers lekker
knapperig. Snijd er met een mes vormpjes/lijnen in, waar je
de crackers straks wil gaan breken. Bak de crackers ongeveer
25 minuten op 175 graden, totdat ze knapperig zijn. Als ze
goed droog zijn gebakken kun je ze wekenlang bewaren in een
luchtdichte pot/bak. Je kunt ze net als brood te gebruiken.
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uitgelicht

de aardappel
beste rode vrouw

De aardappel. Nederlanders kennen deze
ronde vorm maar al te goed.
Aardappelen-groente-vlees.
Gekookt. Gefrituurd. Gebakken. Geprakt.
De geschiedenis van de aardappel begon zo’n
8000 jaar geleden in Peru. Veel Inca’s aten
aardappelen omdat ze veel zetmeel bevatten
en tot op de sneeuwgrens op ongeveer 4.000
meter hoog te verbouwen zijn. Gekweekt op
plaatsen die niet geschikt waren voor maïs en
bonen.

‘Laat schoondochter huilen’

In de traditionele Incataal Quechua hebben de
aardappelen veel mooie namen zoals: ‘Beste
rode vrouw’, ‘Laat schoondochter huilen’, ’Als
een oud bot’.
Spaanse ontdekkingsreizigers ontdekten de
aardappel en in de 16e eeuw brachten ze hem
mee naar Europa. Hier wilden ze er eerst niks
van hebben en aten ze de aardappel alleen in
noodsituaties. Later werd de aardappel
populair: makkelijk om te verbouwen, lekker
en voedzaam.

Wereldwijd zijn er zo’n 4500 soorten
aardappelen, waarvan we in Nederland er zo’n
250 soorten kunnen verbouwen. Een groot
verschil met Peru: op een veld van een hectare
bij het Peruaanse dorpje Aymara zijn zelfs al
eens 2000 soorten gerooid.

De Nederlandse aardappel

Zeven miljoen ton aardappelen worden er
per jaar in Nederland geoogst. 75% van de
consumptieaardappelen wordt weer aan het
buitenland verkocht.
Er zijn late en vroege aardappelrassen. De
meeste Nederlandse consumptieaardappelen behoren tot de late rassen. Die worden
geoogst tussen half augustus en half oktober.
Deze aardappelen (de hoofdoogst) worden
koel en donker opgeslagen en zijn het hele jaar
door verkrijgbaar. Vroege rassen zijn eerder
rijp. Ze worden dus ook eerder geoogst: van
juni tot eind augustus.
Als je over de schil van een aardappel wrijft en
deze los komt heb je te maken met een primeur,
een nieuwe aardappel. Primeuraardappelen
kunnen maar enkele dagen worden bewaard.

in de voorraadkast
Een goede voorraadkast is onmisbaar als een ‘locavore’.
Als je de supermarkt wil vermijden kun je op deze manier toch altijd op het laatste
moment iets op de tafel toveren. Dit werkt vooral als de zomer je een overvloed
aan voedsel geeft en je heel veel jam, ketchup, tomatensaus, chutney en augurken
kunt inmaken. Geen keukenster? Koop dan je lokale voorraad in op de boerenmarkt (soms hebben ze een stand die deze producten verkoopt) zodat je een mooie
wintervoorraad hebt.

Zoet

- Jam
- Gelei
- Gedroogd fruit (appel, aardbeien, peer..)
- Appelchips
- Appelmoes
- Stoofpeertjes
- Fruitsap (bijvoorbeeld appel, bes of
pruim)
- Appelstroop
- Gedroogde cranberry

Pasta’s

- Tagliatelle
- Pasta
- Speltschelpjes

Groente
Noten / zaden
- Hazelnoten
- Walnoten
- Pompoenpitten
- Zonnebloempitten
- Lijnzaad
- Hazelnootspread

- Groentesap (wortel, biet..)
- Gedroogde groente (handig voor soep)
- Boerenkool sushi vellen
- Bietenpoeder (geeft een mooie rood/roze
kleur aan eten)

Alcohol

- Lokale wijn
- Lokale biertjes

opdracht

DAG 78

bekijk een gratis film over permacultuur

De Nederlandse aarde, hoe bijzonder is die eigenlijk? Elk gebied in Nederland heeft z’n eigen grondsoort. Grond is een mengsel van verweerd vast materiaal, water en lucht dat aan het aardoppervlak
of vlak daaronder voorkomt. Het niet-verweerde vaste materiaal noemt men gesteente.
Het verweringsproces is een gevolg van de inwerking van vorst en dooi (afwisselend bevriezend en ontdooiend water in rotsspleten) en van zon, regen en wind op rotsgesteente, die uiteindelijk tot breuken
in het rotsgesteen leiden. Stukken rots komen hierdoor los en rollen naar beneden, waarna de kleinere
delen door rivieren worden meegevoerd richting de rivierdelta. Door verdere slijtage ontstaan steeds
kleinere delen: grind, zand en ten slotte slib: de minerale bestanddelen van de bodem. Veen ontstaat
door het afsterven en rotten van planten onder water in zuurstofarme omstandigheden.
Elke grond heeft z’n eigen voor- en nadelen. De één is zuurder dan de andere. De andere laat beter
water door, en weer een andere is heel voedingsrijk.
In Nederland kun je verschillende landschappen ontdekken: duinlandschap, zandlandschap, veen-

landschap, rivierklei, zeeklei en heuvellandschap.

Weet jij waar je (moes)tuin uit bestaat?
228

Loka Loka cursus / week 3

bezwaren
Tijd

Niet alles kan je bij één boer of op de markt kopen, waardoor je naar
meerdere winkels moet. Het scheelt als je niet werkt met recepten maar eerst
kijkt welke ingrediënten je hebt en hierna gaat verzinnen wat je er van gaat
maken. Zelf heb ik altijd een goed gevulde voorraadkast en genoeg groente
en fruit op voorraad zodat ik altijd wel iets op tafel kan zetten. Ik ga meestal
op vrijdag naar de markt voor groente/fruit en haal op maandag/dinsdag nog
een keer boodschappen. Zo hoef je eigenlijk helemaal niet veel tijd kwijt te zijn
met het doen van boodschappen. Afke maakt een heel uitje van naar de markt
gaan, dan wordt iets om naar uit te kijken.
Door zelf veel te maken en altijd iets in de vriezer/koelkast te hebben liggen
ga je ook minder snel naar de supermarkt.
Voor de mensen die weinig tijd hebben: er zijn veel webshops die je lokale
boodschappen thuis bezorgen of coöperaties (zoals de Streekboer/Rechtstreex) waarbij je online je boodschappen doet en op een andere dag in de week
je boodschappen ophaalt. Het excuse ‘ik heb geen tijd’ werkt dus niet meer!

Prijs

Dit hangt er vanaf of je de natuurwinkel prijzen bent gewend of je boodschappen bij de super haalt. Dat laatste? Dan kan het wel iets duurder worden. Als je
altijd al biologisch hebt gekocht, blijft de prijs hetzelfde. Het wordt vaak zelfs
iets goedkoper. En het hangt er ook helemaal vanaf hoe luxe je eet.
In de eerste 100% lokale weken heb ik de boerenmarkt leeggekocht en
heb ik kilo’s aan bijzondere groente gegeten. Later ben ik meer op de prijzen gaan letten en zat ik gemiddeld op €15 per week aan groente. Dit is
ongeveer voor 300/400 gram groente per dag. Door te gaan wildplukken of een eigen moestuin te hebben verminder je de kosten drastisch.
Zelf besteed ik ongeveer €150/€200 per maand aan mijn (lokale) boodschappen, dit is exclusief lunch/koffiezaakjes, daar gaat bij mij behoorlijk wat geld in
zitten.

Het assortiment is beperkt

De meeste mensen zijn zo gewend aan de supermarkt waar je altijd alles kunt
kopen, dat het in het begin even wennen is dat dit niet meer kan.
Nee helaas, geen courgettes of tomaten in de winter, geen aardbeien in december. Maar juist hierdoor kun je er veel meer van genieten als het wél in
het seizoen is. En bij de lokale boer heb je ook veel groente die je nooit in de
supermarkt ziet liggen: bijzondere kleuren, vormen en smaken.
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Rode Zuurkool
1.

Snijd de kool doormidden en verwijder de harde kern.
Verdeel de helften in parten en snijd de stukken in dunne
reepjes met een scherp mes.

2.

Meng de kool goed en wrijf stevig tussen de handen
(‘masseren’) totdat de kool zachter begint te worden.

3.

Meng de kool met 20 gram zout en laat het mengsel tien
minuten in een grote kom staan tot het goed vochtig is.

4.

Schep de kool in een grote pot en druk aan met een
zuurkoolstamper, een wijnfles of gewoon met de vuist.
Niet stampen want dan kneus je de kool te veel. Zorg dat
de pot voor niet meer dan driekwart gevuld is. Laat de kool
onder het oppervlak van het vocht verdwijnen door er iets
zwaars op te leggen, bijvoorbeeld een diepvrieszakje met
zout water.

5.

Dek de pot losjes af met een deksel of een stuk kaasdoek
met een elastiekje eromheen, zodat er geen vliegjes bij
kunnen komen. Zet de pot op het aanrecht en laat de kool
bij kamertemperatuur fermenteren. Na een dag of drie heb
je al een lekkere zuurkool voor koolsalades. Na een dag of
zeven is de zuurkool klaar.

6.

Vindt je de smaak goed? Zet de zuurkool dan in de
koelkast of kelder om de fermentatie (nagenoeg) te stoppen. De zuurkool is ongeveer 6 maanden houdbaar.

“Wees de verandering die je
wilt zien in de wereld”

