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Alles begint met een idee
Het hing al een tijdje in de lucht; we wilden graag iets doen met al
onze verhalen. Verhalen over de mooie producten die we verkopen,
verhalen van onze producenten, verhalen van Nieuw Mos zelf. We
lieten dat idee wat rondzweven en spraken er met elkaar over. Het
idee dwarrelde neer en viel in vruchtbare aarde. In de wintertijd
werden de ideeën verder vormgegeven en nu, net na de start van
de lente, komt ons allereerste magazine uit!
Een magazine dat in elk seizoen verschijnt, dus vier keer per jaar.
Vitaliteit, aandacht, eerlijkheid & bezieling, onze vier kernwaarden,
vormen de onderliggende basis van het seizoensmagazine.
In dit magazine trapt Theo Jacobs af met het eerste deel van ‘de
onvoltooide geschiedenis van Nieuw Mos’. De natuurvoedingswinkels begonnen ooit als reformwinkels. Het was in de tijd van de
opkomst van de biologisch-dynamische landbouw in Nederland. Die
ontwikkelingen leidden in Amersfoort tot de allereerste Mos-winkel.
Ook dat is vitaliteit, steeds is er weer ontwikkeling en vernieuwing.
In het volgende magazine zal Theo ons verder mee nemen in het
verhaal van Nieuw Mos.
Er is in dit magazine ruimte voor de natuurvoedingswinkel, voor
het warenhuis en voor het eetcafé, je kunt uit alle onderdelen van
Nieuw Mos iets lezen. We hebben zelf veel geschreven en we zijn
blij met onze gastschrijvers. Zoals IJsbrand Snoeij van Zorgboerderij
‘t Paradijs die verhalen over zijn boerderij deelt en Ruth van der
Vliet van het Moesbos uit Amersfoort.
De vormgeving en opmaak van het magazine zijn door Daniëlle
de Vries gedaan. Jullie kennen haar wellicht van de broodafdeling,
maar zij is ook zelfstandig webdesigner en grafisch vormgever. Zo
blij met alle talenten die we in huis blijken te hebben!
We sluiten af met de kinderpagina op de achterkant voor ons
gemaakt door Nanda Mulders. Een pagina om lekker mee aan de
gang te gaan na al dat lezen. Haal de lente in huis met de leuke
zelfgemaakte vlinders.
We wensen je veel leesplezier!

Anita Groenendijk
anita@nieuwmos.nl
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NUMMER 1 - 2021 LENTE & VITALITEIT

Inhoud

08 Zuivel ,
met zorg bereid

Dit eerste nummer gaat over één van de vier kernwaarden van Nieuw Mos: 'Vitaliteit.' Een term die
prachtig aansluit bij het huidige seizoen, de lente. Het
nummer staat vol met inspiratie en verhalen van onze
medewerkers en onze leveranciers.

ALGEMEEN

WARENHUIS

04 De onvoltooide verleden tijd
van Nieuw Mos - Theo Jacobs
neemt ons mee naar de start van
biologische voedingswinkels in
Nederland

14 Omdat duurzaam leven thuis
begint- in april start het Nieuw Mos
Warenhuis, wat houdt ‘duurzaam’
eigenlijk in?

NATUURVOEDING
08 Streekleveranciers:
- Zuivelproducten van
biodynamische zorgboerderij
de Hondspol uit Driebergen
09 Groen in de stad
- Ruth van der Vliet vertelt over haar
Moesbos in Amersfoort-Zuid

16 Waren van waarde – voor welke
merken kiezen wij in het warenhuis?

EETCAFE
18 Van proeverij tot dagelijkse
maaltijd - Ellen Diels vertelt over het
ontstaan van het Nieuw Mos Eetcafé
20 Lente recepten, - lekkere ideeën
voor die eerste maaltijd buiten

10 Vruchtbare bodem met de
'Bokashi - hoe maak je je tuin vitaal met
die grijze emmer met oranje deksel?

22 Seizoenen op de boerderij
- Ijsbrand Snoeij van Zorgboerderij
’t Paradijs over Vitaliteit

12 Stagiaires bij Nieuw Mos
– al jaren begeleidt Fred van Reek de
stagiaires bij Nieuw Mos, het is mooi om
een erkend leerbedrijf te zijn

23 Inspiratie & Inzichten - over
duurzame mondkapjes, slakkenschrik
en bodemkwaliteit

13 Smaken van de lente:
dit seizoen verkrijgbaar
- het is weer tijd voor graskaas, groene
asperges en nog meer lenteheerlijks

10 Maak je
tuin vitaal

KINDEREN
24 Kinderpagina - 't Is lente!

22 Boer Ijsbrand
aan het woord
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Door: Theo Jacobs
4

- Achtergronden van Nieuw Mos -

Natuurvoeding, organische teelt en alle bedrijvigheid die
daarbij hoort, wordt sinds jaar en dag gekenmerkt door
maatschappelijke en menselijke betrokkenheid, een focus
op een toekomst waar mens, milieu en welzijn
vanzelfsprekend centraal staan.

In de begintijd van de natuurvoeding - de zeventiger jaren van
vorige eeuw – ontstond hiervoor
de term “mens- en milieuvriendelijk
ondernemen”, afgekort MEMO.
Nadrukkelijk distantieert deze richting
zich van de economie van uitbating en
kapitaalaccumulatie. Zo werd midden
jaren zeventig de kiem gelegd voor
de MOS-winkel, waaruit “Nieuw Mos
Natuurvoeding” groeide.
De geschiedenis leert dat de relevantie
van vroeger vandaag niet minder
actueel is. En dat Nieuw Mos een
herpakking en vernieuwing is van
waarden die juist in deze tijd heel veel
aandacht vragen. In dit overzicht
probeer ik een beeld te geven van
belangrijke sleutelmomenten, steeds
weer terugkomend op Nieuw Mos
èn in gedachte houdend dat mos
een sterk plantje is dat niet zomaar
verdwijnt en tegelijkertijd bekend staat
als indicator voor milieukwaliteit.
Vroege ontwikkelingen:
de Reformbeweging
Rond 1900 ontstond in het Duitsland
van die tijd de “Reform”-beweging.
Als reactie op de toenemende
industrialisering, verstedelijking en het
materialisme beoogden aanhangers
van deze beweging een totale
hervorming van de manier waarop
mensen met elkaar en de natuur om-

gingen. Wittebrood, suiker,
blikvoeding en andere gedenatureerde
en geraffineerde voedingsmiddelen
moesten plaats maken voor
volwaardige voeding zonder toevoegingen. Het adagium luidde: “houdt
het natuurlijke zo natuurlijk mogelijk”.
Ook de knellende vrouwenkleding van
die tijd moest het ontgelden. In plaats
van korsetten kwamen de zogeheten
“hobbezakken” en sandalen. Men
moest meer de natuur intrekken en
naakt zonnen. Naturisme, vegetarisme
en dierenbescherming vinden
hier min of meer hun oorsprong.
Medicijnen moesten vervangen
worden door meer natuurlijke
producten.
In Nederland werd in 1936 de
Vereniging van Nederlandse
Reformhuizen opgericht en begon
het aantal reformwinkels gestaag te
groeien. Voor de tweede wereldoorlog waren sommige van deze
winkels verkooppunten van de eerste
biologisch-dynamische versproducten.
Het aantal reformhuizen neemt thans
steeds verder af. In Amersfoort was de
reformwinkel aan de Utrechtse weg
“De Korenhof”, bij oudere klanten nog
wel bekend. De Korenhof werd later
een Gimsel-winkel en verhuisde naar
de Leusderweg.

In diezelfde tijdgeest ontstonden
landbouwcommunes. Een voor
Nederland aansprekend initiatief was
de kolonie “Walden” in Bussum,
opgericht door de bekende schrijver
en psychiater Frederik van Eeden.
De bekende “Eden”-zuurkool komt
van wat begonnen was als een
“Landreform”-commune. Interessant is
dat veel van deze communes dierlijke
mest afwezen. Onderzoeker Ewald
Könemann (1899-1976), werkzaam
op Eden, heeft zeer veel onderzoek
gedaan naar bodem (-leven), humus
en kompost. Zijn inzichten hebben
veel invloed gehad op de theorievorming van de biologische landbouw.
Bij moestuiniers uit de zeventiger
jaren van de vorige eeuw werden zijn
boeken over het nut van plantaardige
compost en het opzetten van een
composthoop veel geraadpleegd.
Biodynamie
De oorsprong van de biologischdynamische landbouw gaat ook terug
naar het begin van de vorige eeuw.
Duitse grootgrondbezitters maakten
zich zeer veel zorgen over de
opbrengsten; er was sprake van
uitputting van de bodem en veel
ziekten van de gewassen. Zij nodigden
Rudolf Steiner, grondlegger van de
antroposofie uit om hierover zijn
visie te geven en handreikingen te
doen voor een vitale landbouw. In zijn
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“Nieuw Mos is een herpakking en vernieuwing van
oude kernwaarden: maatschappelijke en menselijke
betrokkenheid in een toekomst waarin mens, milieu en
welzijn vanzelfsprekend centraal staan.”

“Landbouwcursus” (1924) benadrukt
hij de organische samenhang van
mens, levende wezens, aarde en
kosmos; bijzondere bodempreparaten
bevorderen de levenskrachten. Hij
gaat uit van gemengde bedrijven: wat
het dier weer teruggeeft aan de aarde
(mest) is van cruciaal belang voor de
bodemvruchtbaarheid. De zaaikalender van Maria Thun, bekend bij zowel
professionele telers als moestuiniers,
geeft aanwijzingen voor zaaien en
planten bij de juiste stand van de
planeten, maan en sterren. Het voert
in dit historische overzicht te ver om
diep in te gaan op deze richting.
Vandaag de dag zijn veel van de
biologische agrariërs praktisanten
van de biologisch-dynamische grondbeginselen. Hun producten zijn
zichtbaar onder het keurmerk
“Demeter”. Er is een levendige
Vereniging voor BiologischeDynamische Landbouw en Voeding
met een maandblad “Dynamisch
Perspectief”. Ook in Nederland was
er enthousiasme voor deze nieuwe
visie op de landbouw. Het allereerste
landbouwbedrijf was dat van echtelieden Pierre Dekkers en Willy Mees
in Voorthuizen (1925). Aanvankelijk
een gemengd bedrijf stapten ze al snel
over op fruitteelt. De “BD”-jams en
fruitconserven van Pierre Dekkers
waren lange tijd bekende producten
in de reformwinkels. Wellicht meer
bekend is het bedrijf Loverendale op
Walcheren (ZL), opgericht in 1926 door
grootgrondbezitster Maria
Tak-van Poortvliet, dat heden ten dage
nog steeds bestaat ondanks talloze
strubbelingen. Roel van Duijn,
ex-provo, is hier eind zestiger jaren

geïnspireerd door het idee van de
zogeheten “kabouterwinkels”. De
in het begin van de zeventiger jaren
in Amsterdam opgerichte winkels
vormden de voorhoede van de in de
zeventiger en tachtiger jaren
opgerichte natuurvoedingswinkels.
Voor de tweede wereldoorlog waren
zo’n 25 BD-bedrijven, voornamelijk
tuinderijen, actief. Naast dat deze
pioniers uiteraard veel moesten leren
en weerstanden overwinnen, vormde
de afzet een probleem. De schaal was
nochtans te klein om een levensvatbaar distributiecentrum op te kunnen
zetten. In de grote steden, in het
bijzonder Den Haag en Amsterdam,
waren wel wat reformwinkels die
bevoorraad werden, maar het was ook
veel huis-aan-huisverkoop. Bijzonder
was de levering aan depots van consumenten, de zogenoemde “huisvrouwendepots”. Na de oorlog zien we dat
natuurvoedingswinkels vaak ontstaan
zijn uit wat men toen terecht
“konsumentenkringen” noemde.
Nieuw Mos is voortgekomen uit zo’n
konsumentenkring.
Het echte begin
De tweede wereldoorlog deed geen
goed aan de ontwikkeling van de
biologische landbouw en voedselvoorziening. De antroposofische beweging
werd door de bezetter verboden. Van
de vijfentwintig BD-bedrijven/ bedrijfjes waren er na de oorlog nog vijftien
over. Na de hongerwinter en in de
wederopbouw van de economie
had de overheid andere zorgen.
PvdA-minister Sicco Mansholt van het
ministerie van Landbouw en Visserij
(1945-1957) formuleerde het beleid in

termen van productieverhoging,
efficiëntie, kostprijsverlaging en
exportbevordering. Dat betekende in
de praktijk schaalvergroting, intensivering van grondgebruik, grootschalige
ruilverkaveling en meer inzet van
kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
Wijlen Prins Bernhard stelde begin
vijftiger jaren een vliegtuigje ter
beschikking om te experimenteren
met bespuitingen vanuit de lucht. Dit
beleid kon op een breed draagvlak
rekenen; maar er kwamen tegengeluiden.
De Amerikaanse biologe Rachel Carson
bracht in 1962 haar iconische boek
“Silent Spring” uit, twee jaar later in
Nederlandse vertaling als “Dode
Lente”. De titel zegt veel: in haar
alarmerende betoog noemt ze
honderden voorbeelden van massale
vogelsterfte, maar ook de uitroeiing
van nuttige organismen, resistentieproblemen en het gevaar van het
gebruik van de middelen voor de
mens. In Amerika schudde dit boek
de politiek en publieke opinie op,
in Nederland veel minder.
Uiteindelijk leidde dit tot een
verbod op het bestrijdingsmiddel
DDT. In Nederland bracht de directeur
van de “Plantkundige Dienst” na zijn
pensionering (!) in 1967 het boek uit
“Zilveren sluiers en geborgen gevaren”,
dat wees op de giftige en destructieve
werking van bestrijdingsmiddelen
en cocktails daarvan. Maar de grote
tegengeluiden met maatschappelijke
impact moesten van de jongeren
komen.

6

Foto: Moswinkel aan de Kapelweg

Een nieuwe generatie
De jongerenbewegingen van voor de
oorlog accepteerden in meerderheid
het gezag van de ouderen, maar na de
oorlog had dit gezag het vertrouwen
van de jongeren verloren. Na het grote
echec van de oorlog en de holocaust
en in het zicht van de Koude Oorlog,
de toenemende (atoom-) wapenwedloop, de armoede in grote delen
van de wereld en de verdere uitbouw
van het systeem van kapitalistische
uitbuiting van mens en milieu konden
de jongeren deze toekomst niet meer
zien als de hunne. Het is het begin van
een anti-authoritaire tegenbeweging
met als sleutelwoorden “alternatief”
en “actie”.
Toen de Provobeweging in 1967
ophield, ging Roel van Duijn, voorman
en filosoof, depressief en gedesillusioneerd in retraite op het hier eerder
genoemde BD-bedrijf Loverendale.
Hij leerde hier de beginselen van de
BD-landbouw kennen en ontmoette,
naar eigen zeggen, de kabouters
die hij zag als de werkers die het
mysterie van de groeikracht van
planten openbaarden. Gelaafd en
geïnspireerd keerde hij terug naar

Amsterdam in de slotsom dat
Amsterdam de kabouterstad moest
worden, ‘waarin “de plasticmens” de van zijn natuurlijke omgeving
vervreemde stadsmens - plaats maakt
voor de cultuurkabouter die de cultuur
in harmonie brengt met de natuur’. In
1970 werd daartoe de Oranje Vrijstaat
geproclameerd. Vanuit het volksdepartement voor de landbouw kwam de
opdracht de productie, distributie en
consumptie van BD-voedingsmiddelen
op te zetten. ‘De Belly’ werd zodoende
de eerste natuurvoedingswinkel van
Nederland. Winkelier Arie van
Genderen zou later nog bekend
worden als wegbereider voor het
“eko”-keurmerk en als oprichter van
“De Alternatieve Konsumentenbond”.
In 1978 toen de Moswinkel op de
Kapelweg startte, waren er inmiddels
door het hele land 126 alternatieve natuurvoedingwinkels gevestigd.

In het volgende nummer het tweede
deel van dit verhaal: van Moswinkel tot
Nieuw Mos.
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Onze streekleveranciers:

Bij Nieuw Mos verkopen wij al enige
jaren boerenkaas en sinds kort ook
dagverse zuivel van Zorgboerderij
De Hondspol. Mede-eigenaar Hanneke
Reniers vertelt over de koeien, de
producten en productiefilosofie.
“De Hondspol is een biodynamische zorgboerderij in
Driebergen. Het Demeter-keurmerk staat bij ons hoog
in het vaandel. Op de vruchtbare kleigronden van de Kromme Rijn grazen ruim 50 gehoornde koeien in kruidenrijke
weides. Vogels en insecten hebben de ruimte. Op de akkers
wordt mais, gerst en grasklaver verbouwd dat in de winter
aan de koeien wordt gevoerd.

BIOLOGISCH DYNAMISCHE ZUIVEL
De koeien gaan in het voorjaar naar buiten en grazen, als
het weer het toelaat, tot diep in het najaar op de weides.
Hoe meer gras en ruwvoer de koeien eten, hoe gezonder
de vetten en hoe beter de verhouding van omega-6- en
omega-3-vetzuren. Bio-dynamische melk, herkenbaar aan
het Demeter-keurmerk, heeft een betere vetzuursamenstelling dan gangbare melk.
Onze koeien hebben hoorns (op veel gangbare en biologische melkveebedrijven worden de koeien onthoornd)
en dat betekent dat ze meer ruimte en bewegingsvrijheid
nodig hebben. Ze leven in de winter in een potstal. Dat is
een open stal waar de koeien op een bed van stro liggen.
Hoorns zijn voor koeien vooral van belang voor hun warmtehuishouding.”
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- Column -

MOESBOS IN DE LENTE
"Dit jaar heb ik echt uitgekeken naar de lente. Weer aan de
slag in moesbos, bezoekers rondleiden, workshops geven
en gewoon daar zijn. En verder met het verbeteren van de
bodem, want dat is nog steeds hard nodig.

“Onze zuivel wordt met zorg bereid. De dagverse melk
wordt direct op eigen erf verwerkt tot een compleet
assortiment zuivelproducten zoals kwark, volle en
halfvolle melk, karnemelk en yoghurt. In de koelkast
krijgt onze melk een mooie roomkraag, omdat de melk
niet wordt gehomogeniseerd. Doordat wij de melk
verder niet bewerken, wisselt het vetgehalte met de
natuur mee, afhankelijk van het seizoen en de voeding
van de koe. Echte karnemelk ontstaat bij de boterbereiding. De melk wordt aangezuurd, waardoor
aanwezige melksuikers worden omgezet in het frisse
melkzuur. Hierna wordt de melk ouderwets gekarnd, dit
is het schudden van de melk in een grote ronddraaiende
ton. De vetdeeltjes in de melk botsen en kleven nu aan
elkaar en daarvan maken we heerlijke boerenboter.
Het vetarme gedeelte dat overblijft is authentieke
boerenkarnemelk. Zo blijven onze producten puur en
vers en behouden de echte, natuurlijke smaak en dat
proef je!
VERSE GRASKAAS
Onze boerenkaas, oftewel rauwmelkse kaas, is niet te
versmaden. In het voorjaar verheugen we ons op onze
graskaas ‘Hondspol goud’. Zodra de koeien weer naar
buiten gaan, grazen de koeien het eerste verse gras,
de maag van de koe moet hier even aan wennen, maar
na een week geven ze echte grasmelk. Door het malse
gras zijn de vetten in de melk veel zachter dan door het
kuilvoer van de winter. Onze boerengraskaas is dan
ook boterzacht en romig van smaak. De mooie gele
kleur is te danken aan het hoge gehalte caroteen
in het voorjaarsgras. Deze unieke kaas
is er tot het einde van juni, daarna
zijn de koeien gewend aan het
verse gras en wordt de kaas
weer jong en jong belegen.”

Vanaf 2013 ben ik op een lapje grond aan de Arnhemseweg
aan het moestuinieren. Aanvankelijk op de traditionele manier:
met spitten en 's winters de kale grond. Maar ik merkte dat
er steeds minder wormen waren, de zandgrond leek ook wat
in te klinken en ondanks het omspitten met koemest was de
groei uit de gewassen. Ik ontdekte dat kale grond inderdaad
dode grond is. Vanaf 2019 ben ik het anders gaan aanpakken.
Er wordt geen koemest meer ondergespit, ik schoffel ook niet
meer. De bodem wordt helemaal met rust gelaten.
Hoe er dan bemest wordt? Ik zaai in het najaar groenbemesters op de bijna lege bedden en in het voedselbosje. Prachtig,
het diepe groen van de winterrogge. En hoe mooi stond de
facelia te bloeien tussen de knoflook en de prei. En het werkt!
De bodem verbetert. De groenbemesters binden het stikstof
uit de lucht en geven dit af aan de bodem als voeding voor
andere plantjes. Door de begroeiing spoelen de voedingsstoffen ook niet weg. En waar ik heel blij mee ben: de grond is veel
minder droog,. En als ik in de lente groente zaai, haal ik eerst
wat groenbemesters weg en dit dient dan weer als mulch. Het
bodemleven vaart er ook wel bij. Kom maar eens kijken onder
de bladeren van de smeerwortel: losse, voedzame grond, met
wormen. Ik heb nog wat extra hulp bij de bemesting. De wormen uit het wormenhotel zijn non-stop bezig om groenafval
om te zetten in mooie compostgrond. En mijn loopeendjes die
door moesbos scharrelen, zijn ook bescheiden bemesters.
Groenbemesters zijn overigens niet alleen voor in het najaar.
Ook in de lente kun je ze zaaien. Ik ga dit jaar zoete lupine proberen: een eetbare groenbemester en een bron van eiwit."
Lieve groet,

Ruth van der Vliet heeft in Amersfoort-Zuid een
stuk grond van zo'n 300 m². In 2019 is 'moesbos'
ontstaan met een moestuin en voedselbosje.
Vanaf april zijn er open middagen op woensdag
en worden er workshops gegeven. Neem eens
een kijkje op. www.moesbos.nl
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- Achtergrondinformatie over onze producten -

Je hebt ze misschien wel eens zien staan bij Nieuw Mos:
de Bokashi-emmers, strooiselzakken en de schoonmaakmiddelen op basis van micro-organismen. Ze komen van
onze leverancier Agriton in Noordwolde. De basis van deze
producten wordt gevormd door specifieke, goede bacteriën,
ook wel Effectieve Micro-organismen (EM®), die belangrijk
zijn voor de weerstand van bodem, plant, water, mens en
dier. In dit artikel vragen we Simone Vos, werkzaam bij
Agriton, om uit te leggen hoe dit werkt en hoe iedereen op
laagdrempelige wijze gebruik kan maken van de EM“technologie” in huis en tuin.
De oorsprong van EM
Simone: “De oorsprong van het werken met Effectieve
Micro-organismen ligt in Japan. Tijdens onderzoek,
waarmee Professor Teruo Higa de landbouw efficiënter
wilde maken, ontwikkelde hij in de jaren ’80 de EM-technologie. Voor hem is dit onderdeel van een totaalfilosofie
waarbij hij afstand neemt van competitie in de wereld. Prof.
Higa is van mening dat gezondheid en de staat van het
milieu door competitie negatief beïnvloed worden. Hij pleit
voor saamhorigheid en gedeelde welvaart. Kortom, meer
evenwicht in de wereld. Op microscopisch niveau brengt hij
deze ideeën in de praktijk. Gevolg is, volgens hem, balans
op gebied van milieu, gezondheid en voedselvoorziening.
Bij Agriton delen wij van harte deze filosofie en kennis.”
Microbiologie tastbaar gemaakt
Simone: “In en rond het huis leven miljarden bacteriën.
Als bacteriën rood van kleur zouden zijn, dan zou de hele
wereld rood zijn. Wij kunnen niet leven zonder bacteriën,
schimmels en andere micro-organismen. De meeste onder
hen zijn mens- en diervriendelijk, echte helpers. Een kleine
minderheid veroorzaakt ziekten. Voor onze gezondheid is
het belangrijk dat de ‘goede’ bacteriën in de meerderheid
blijven. Die maken een einde aan hun onderlinge strijd en
zorgen voor een evenwichtige leefomgeving, een
gebalanceerd milieu.”

Strijd onder de microscoop
Simone: “Een tweetal ‘legers’ strijdt voortdurend om de
macht. Een klein leger dominante (nuttige) micro-organismen en een leger dominante (schadelijke) micro-organismen. De overige grote groep ‘volgelingen’ wachten af wie
als winnaar uit de strijd komt. Dan volgen of imiteren ze
de winnaar; ze passen zich aan (zie Afbeelding 1). Het is
de kunst om de nuttige en effectieve micro-organismen de
overhand te geven. Zij en hun volgelingen oefenen dan hun
opbouwende en ziekte-onderdrukkende invloed uit. Een
macht die, wat ons betreft, zoveel mogelijk uitgeoefend
moet worden. Dat is goed voor de bodem, plant, mens en
dier. Kortom, de hele kringloop is daar bij gebaat.”

"Voor onze gezondheid is het belangrijk dat de
‘goede’ bacteriën in de meerderheid blijven."
EM gebruiken in huis en tuin
“Omdat overal bacteriën zijn, kun je EM ook overal
inzetten. EM is de basis die wij onder andere gebruiken
voor onze producten voor schoonmaken, bodem en plant,
vijverbehandeling en dieren. De toepassingen zijn
eindeloos. Dat maakt het juist zo fantastisch om mee te
werken. Thuis maak ik veel gebruik van de allesreiniger
Wipe&Clean en de Bokashi-keukenemmer. In de Bokashi-keukenemmer verzamel ik alle keukenresten zoals schillen,
stronkjes en kliekjes. Hier voeg ik Bokashi Starter aan toe
dat EM bevat. Dit is een gefermenteerd product en werkt
als aanjager om de etensresten te fermenteren.
Uiteindelijk wordt dit een bodemverbeteraar voor de
siertuin of moestuin.. De bodem wordt gevoed met een
lekker hapje voor het bodemleven. De planten doen het
er erg goed op; je kan het zien aan een goed ontwikkeld
wortelstelsel en bijvoorbeeld hun weerstand tegenover
schimmelziektes. Bovendien heb ik door Bokashi minder
afval en ik draag bij aan mijn eigen kringloop.”

10

2.

2. Keukenemmer
In de Bokashi-keukenemmer worden keukenresten door Effectieve Micro-organismen omgezet
tot bodemvoedend organisch materiaal. Het
afgetapte Bokashisap kan gebruikt worden als
voeding voor planten (verdunnen in water in verhouding 1/100). Het omzettingsproces met hulp
van Effectieve Micro-organismen is een ‘fermentatieproces’, een soort rottingspreventie, waarbij
stank dus ook achterwege blijft. Het is resultaat
is goede voeding voor het bodemleven.

1. EM in detail
EM bevat verschillende soorten effectieve micro-organismen,
elk met een eigen taak. Onderling bevorderen ze elkaar.
• Melkzuurbacteriën hebben een krachtige steriliserende
eigenschap, onderdrukken schadelijke micro-organismen en
bevorderen een snelle afbraak van organische stof.
• Gisten vormen een belangrijke basis voor de plantengroei.
Hun reststoffen zijn voedsel voor onder andere melkzuurbacteriën en Actinomyceten.

Simone Vos werkt bij EM-producent Agriton en
inspireert mensen graag gebruik te maken van de

• Actinomyceten onderdrukken schadelijke schimmels en
bacteriën.

natuurlijke en effectieve EM-techniek. Middels lezingen

• Foto-synthetiserende bacteriën zijn hoofdrolspelers in de
EM-activiteiten. Ze maken waardevolle stoffen aan uit wortelafscheidingen, organische stoffen en uit schadelijke gassen.
Ze dragen bij tot een betere benutting van het zonlicht,
dus een betere fotosynthese. Planten nemen de stofwisselingsproducten van deze bacteriën rechtstreeks op.
De fotosynthetiserende bacteriën bevorderen toename
van andere bacteriën en binden stikstof.

natuurvoedingswinkels over de vloer.

en workshops komt zij onder andere bij moestuinverenigingen, gemeenten, waterschappen en

• Schimmels die fermentatie (gisting) teweegbrengen
breken de organische stof snel af. Zo onderdrukken
zij stank en voorkomen aantasting door schadelijke
insecten.

1.
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STAGIAIRES BIJ NIEUW MOS
Fred van Reek is sinds jaar en dag de vaste stagebegeleider voor vrijwel alle
stagiaires, en doet dat met veel passie en plezier. Hij heeft namens de winkel zitting
gehad in een adviescollege bij ROC Midden Nederland om stage en school beter
op elkaar te laten aansluiten.
Nieuw Mos Natuurvoeding heeft een lange traditie
in het bieden van stage- en ervaringsplekken voor
allerlei mensen. De winkel is geaccrediteerd om
MBO-studenten op te leiden op niveau 2 en 3,
maar heeft daarnaast in de loop van de tijd ook
mensen vanuit heel verschillende achtergronden
een tijdelijke plek gegeven om te kunnen integreren of werkervaring op te doen.
In de tijd dat de antroposofische verslavingszorg
nog een nazorghuis had in Amersfoort, hebben
er bijvoorbeeld regelmatig ex-verslaafden stage
gelopen bij de Natuurwinkel, zoals we toen nog
heetten, waarbij de focus lag op het opdoen van
werkritme en het omgaan met collega’s. Ook was
er in die tijd een leuk project vanuit vluchtelingenwerk, waarbij vluchtelingen die Nederlands leerden middels taalstages hun Nederlands ook buiten
de schoolbankjes in de praktijk konden brengen.
Maatschappelijk en persoonlijk
De winkel heeft altijd opengestaan om mensen
die dat nodig hebben een plek te bieden, bijvoorbeeld om te reïntegreren na een burnout, maar
ook snuffelstages voor mensen die hun leven een
andere wending willen geven. Hiermee heeft de
winkel in de loop van de jaren heel veel mensen
een plek kunnen geven om tot rust te komen, om
dingen voor zichzelf uit te zoeken, om angsten te
overwinnen of wat dan ook.

Het belangrijkste dat wij als winkel altijd hebben
geboden is een plek waar men zichzelf kan zijn,
waar geen oordeel klaar ligt over een verleden of
over een keuze die iemand gemaakt heeft. Ieder
persoon is goed zoals hij is en welkom om zijn of
haar steentje bij te dragen en te werken aan zijn
of haar persoonlijke ontwikkelingsdoelen.
Studenten en scholieren
Naast bovengenoemde ‘maatschappelijke’ stages
hebben we de laatste twaalf tot dertien jaar heel
veel studenten en scholieren gehad die stages
liepen. Soms als snuffelstage vanuit de middelbare school, waarbij leerlingen twee à drie weken
meeliepen en zo een branche of bedrijf kunnen
leren kennen, maar ook vaak langdurige trajecten
waarbij MBO-studenten bij ons een vakopleiding
volgden in de retailsector. Dit kan zowel BOL (een
dag stage en de andere dagen school) als BBL
zijn (werkend leren: een dag school en de andere
dagen werken, waarbij de student in dienst is bij
de werkgever). Met de komst van steeds meer
webwinkels zijn er helaas steeds minder studenten die voor retail kiezen en loopt ook het aantal
opleidingen terug.
Alles bij elkaar heeft een bijzonder kleurrijke waaier aan mensen bij ons stage gelopen en we hopen
dit ook te kunnen blijven doen.

12

Smaken van de lente:
dit seizoen verkrijgbaar
Graskazen

Aardbeien van Zorgboerderij ‘t Paradijs

Biologische aardbeien móeten van de volle grond
om bio te mogen heten, dus bij ‘t Paradijs telen
ze ze op bedden. Er zijn drie verschillende rassen,
Verdi, Sonata en Malwina, die alle hun eigen
moment van rijpheid kennen. Ze worden geoogst
van juni tot begin augustus, dus een flinke periode
beschikbaar!

Bij Nieuw Mos vind je de kazen van een groot aantal Nederlandse
kaasboerderijen, biologisch, biodynamisch, maar ook de producenten
van rauwmelkse ‘boeren’-kaas, zoals De Hondspol in Driebergen. Bijna
allemaal maken ze graskaas, gemaakt van de eerste weidemelk van het
seizoen. Graskaas is romiger, voller van smaak, zachter soms van
structuur, dan jonge kaas. Vooral is het
leuk om te merken hoe de diverse
graskazen van elkaar verschillen.
Elke zaterdag dus een ander
stuk in je winkelwagen! Als
de graskaas weer verschijnt,
rollen we bij Nieuw Mos de
grasmat uit.

Biodynamische eieren van De Hondspol

Eieren met het Demeter-keurmerk komen van kippen met
ongeknipte snaveltjes, voldoende binnen- en buitenruimte om
kip te zijn en bovendien was er een haan bij die de boel een
beetje in de gaten hield. Demeter-eieren,
ofwel biologisch-dynamische
eieren, zijn wat duurder als
gevolg van hogere eisen
aan het dierenwelzijn.
De kip mag haar natuurlijke kippengedrag
vertonen. Meestal
hebben wij de eieren
van De Hondspol,
want onze voorkeur
gaat uit naar een
streekproduct.

Biologische groene asperges

Ooh, asperges… juist omdat ze er maar eventjes zijn,
zijn ze zo lekker. Op z’n Hollands/ Zuid-Nederlands:
witte asperges met ei en een roomsausje. Lekker
natuurlijk, maar dit keer wil ik de groene onder de
aandacht brengen. Korte tijd zijn er Nederlandse,
maar iets langer zijn de Italiaanse verkrijgbaar. In
Italië zijn ze er fan van. Ze gebruiken ze in pasta, ze
grillen ze en doen ze in risotto. Tip van de dag: risotto
primavera mét groene asperges. Zoek verschillende
recepten in boeken en op internet en probeer ze
allemaal. Serveer met wat verbrokkelde zachte
geitenkaas.

Roze wijn, ofwel rosé, kent in Nederland een bedenkelijke reputatie als gevolg van de
jaarlijkse piekconsumptie van de wat goedkopere incarnaties die er op menig terras
doorheen gespoeld worden. Maar koop er een bij ons, een goedkope dan wel een wat
duurdere, en je zult ontdekken dat er meer in zit. Tips van vinoloog Joren zijn de
natuurrosé “Alezan” van Domaine de Gressac en de krachtige, droge rosé van Domaine
du Grand Arc. Want eerlijk is eerlijk, de goede Franse rosé’s zijn superieur. Vraag in de
winkel naar Joren voor advies op maat.

13

Omdat duurzaam
leven thuis begint
Nieuw Mos Warenhuis opent medio april

De Mos-winkel of tegenwoordig Nieuw Mos is al vele
jaren een begrip in Amersfoort. Ooit begonnen als
consumenteninitiatief en uitgegroeid tot een volwaardige
natuurvoedingswinkel met een zeer breed assortiment
voedingsproducten en non-food artikelen. Theo Jacobs
droomde al in 2007 van ‘een soort groene passage’ om zo
meer biologische en duurzame producten voor zijn klanten
beschikbaar te maken. En nu gaat dat ook echt gebeuren!
Totaalconcept
Toen het pand van de buren te huur stond kwam Willemyn
Jacobs met het idee van het duurzame warenhuis: “Ik was
in Nijmegen wel eens bij het duurzame warenhuis geweest
dat hoort bij de natuurvoedingswinkel Van Nature en dat
idee sprak mij enorm aan, alles voor duurzaam leven onder
één dak”. Na bijna een jaar van voorbereidingen hopen we
op maandag 12 april het warenhuis te openen. Dan zijn er
drie onderdelen van Nieuw Mos te vinden onder één dak:
Nieuw Mos Natuurvoeding, Nieuw Mos Eetcafé en Nieuw
Mos Warenhuis. Je kunt bij Nieuw Mos je biologische
boodschappen doen, een lekkere koffie of maaltijd
nuttigen én je duurzame kleding, ondergoed, woon- en
keukenartikelen aanschaffen.

Assortiment
Het warenhuis bestaat uit een begane grond en een
benedenverdieping. Je kunt binnenkomen via de doorgang
vanuit de natuurvoedingswinkel of via de ingang aan de
Leusderweg nummer 21. Op de begane grond vind je een
ruim assortiment dameskleding, sieraden, cosmetica,
herenkleding en modeaccessoires. Op de benedenverdieping kun je terecht voor boeken, wenskaarten,
keukenartikelen, woonaccessoires, bad- en bedartikelen,
babycadeau artikelen, (wollen) onderkleding en sokken
en kinderspeelgoed. Een aantal artikelen uit de
natuurvoedingswinkel verhuist mee naar het warenhuis
en een heel klein aantal artikelen zal op beide plekken te
vinden te zijn.
Voorbereidingen
Op moment van schrijven zijn de voorbereidingen in volle
gang. Anita Groenendijk en Sanna Botter, de dragende
krachten achter warenhuis, zijn volop bezig met het
inkopen van alle producten. Sanna vertelt: “we willen graag
duurzame producten beschikbaar maken voor iedereen.
Bij al onze inkopen houden we zowel jongere als oudere
klanten in gedachten, we willen een breed publiek met onze
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Alles voor duurzaam
leven onder één dak
Nieuw Mos Warenhuis
Leusderweg 21
3811 NK Amersfoort
warenhuis@nieuwmos.nl
Maandag t/m zaterdag open van
09:30 uur tot 18:00 uur.

producten blij kunnen maken. Of het nu gaat om mode,
sieraden of beddengoed; we zorgen dat er voor iedereen
een mooi en duurzaam artikel van zijn/haar keuze beschikbaar is”. “Natuurlijk kiezen we artikelen waar we zelf ook
blij van worden”, vult Anita aan, “we kijken er ontzettend
naar uit om straks de verhalen achter al onze eerlijke
producten te kunnen gaan vertellen, want wij zijn er in
ieder geval heel erg enthousiast over!”
Duurzaam
Bij de keuze van de merken en producten kijken we, net als
in de natuurvoedingswinkel, naar kwaliteit en herkomst,
naar hoe duurzaam een product is. Duurzame producten
belasten het milieu zo min mogelijk. Dat kan op
verschillende momenten in de levenscyclus van een
product zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

waar de grondstoffen vandaan komen of hoe de
grondstoffen verbouwd worden;
hoe de verwerking is van het ruwe materiaal, of er
geen chemicaliën worden gebruikt en hoe het
productieproces verloopt;
wat er met de afvalproducten uit het productieproces
gebeurt, wordt vervuild water bijvoorbeeld
opgevangen;
hoe vaak en hoe ver een product in de verschillende
stappen in het productieproces verplaatst wordt, is
dit over de hele wereld of binnen Europa;
hoe de arbeidsomstandigheden zijn van de mensen
die de grondstoffen verbouwen of het product maken;
of er geen dierenleed heeft plaats gevonden;
of er door middel van eerlijke handel en met een
eerlijke prijs is gewerkt;
hoe lang een product gebruikt kan worden;
of een product opnieuw gebruikt kan worden
(gerecycled);
of het materiaal van het product weer opnieuw
gebruikt kan worden voor een ander product
(circulair).

Voor de waren in het warenhuis kijken we hoe het met
deze verschillende aspecten van duurzaamheid staat.
Biologische gecertificeerde producten hebben uiteraard
onze voorkeur en ook de belasting voor het milieu vinden
we belangrijk. Er zijn ook producten waarbij dat lastig is.
Zoals zeezout in de voedingswinkel nooit biologisch
gecertificeerd kan zijn, is dat ook lastig met edelmetalen
of klei. Dan kijken we extra goed naar de andere factoren
die een rol spelen in de mate van duurzaamheid. Als je een
vraag hebt over de duurzaamheid van een product, kun je
altijd terecht bij een van de teamleden. En als we het zelf
niet direct weten zoeken we het voor je uit.

‘Duurzaamheid is zorgen dat de
aarde bewoonbaar blijft.’
Winkelpand
Bij de bouw van het warenhuis hebben we gekozen voor
zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen en een
mix gemaakt van oude en nieuwe materialen, zoals Nieuw
Mos ook al lang bestaat en tegelijkertijd weer helemaal
nieuw is. Naast het gebruik van staal, oud en nieuw hout
maken we gebruik van gerecyclede materialen. Alles vormt
met elkaar een geheel waarin we onze duurzame waren
goed kunnen presenteren. Beeldmateriaal is er nog niet
maar hierbij een paar kleine impressie van het warenhuis.
Welkom in de wereld van Nieuw Mos
We verheugen ons erop om iedereen te kunnen
verwelkomen in het warenhuis; een unieke plek in
Nederland waar je biologisch kunt eten, boodschappen
doen en je levensstijl-artikelen kunt kopen. Een grote
aanwinst voor Amersfoort, waar zo steeds meer duurzame
winkels zijn te vinden naast de vele duurzame initiatieven
die deze stad rijk is. Het warenhuis gaat van maandag tot
en met zaterdag open van 9:30 tot 18:00 uur. Welkom!

Foto: Sanna Botter (links) en Anita Groenendijk (rechts)
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WAREN VAN WAARDE
BIJ NIEUW MOS
We kiezen in het duurzame warenhuis voor producten die met zorg en aandacht
voor mens en milieu zijn gemaakt. Van welke bedrijven komen onze waren en
waar zijn ze van gemaakt? In elk magazine lichten we er een aantal toe. In dit
lentenummer een aantal fashionmerken.

PEOPLE TREE

Begonnen in 1991 is People Tree een
pionier op het gebied van duurzame
mode. Dit uit Engeland afkomstige
bedrijf hanteert al drie decennia de
hoogste ethische en milieueisen.
Hierbij wordt het hele productieproces
van begin tot eind meegenomen. De
eigentijdse kleding is gemaakt van
biologisch katoen, TENCEL™, Lyocell
en verantwoorde wol.
Alle kleding heeft het Global Organic
Textile Standard (GOTS) certificaat en
People Tree was het eerste bedrijf dat
het World Fair Trade Organisationproductlabel kreeg. Dit betekent dat
hun kleding wordt geproduceerd in
goede werkomstandigheden, goed
loon, eerlijke handel en
gendergelijkheid.

ELEMENTS OF FREEDOM

Vrijheid en gelijkheid voor iedereen,
een recht waar in de kledingindustrie
nogal eens aan voorbij wordt gegaan.
Toen in 2014 het Nederlandse
kledinglabel Elements of Freedom
werd opgericht, wisten de oprichters
een ding zeker: er moeten goede
arbeidsomstandigheden en vrijheid
zijn voor de mensen die de kleding
produceren.Vanzelfsprekend worden
er mooie natuurlijke materialen
gebruikt, waarbij wordt gewaarborgd
dat deze materialen het milieu zo min
mogelijk belasten. Bij Elements of
Freedom zijn ze erg kieskeurig als het
gaat om stoffen. Naast duurzaamheid
moeten de stoffen ook voldoen aan
criteria voor kwaliteit, schoonheid en
draagcomfort.

TRANQUILLO

Tranquillo is een eigenwijs modelabel uit de Duitse stad Dresden.
Sinds 2004 brengt Tranquillo elk jaar
twee collecties uit met eerlijke en
betaalbare mode voor dames met in
het oog springende kleuren, mooie
stoffen en aparte ontwerpen.
Tranquillo wordt duurzaam en fair
trade geproduceerd. Werknemers
in de fabriek krijgen een eerlijk loon,
werken onder goede omstandigheden
en er komt geen kinderarbeid aan te
pas. Daarnaast maakt Tranquillo voor
haar collecties gebruik van biologisch
en GOTS-gecertificeerd katoen of
andere duurzame stoffen zoals Tencel
en EcoVero.
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KNOWLEDGECOTTON

KnowledgeCotton Apparel is gebouwd
vanuit vakmanschap met meer dan
40 jaar familie-ervaring in ontwerp,
innovatie, milieuvriendelijk ondernemen en passie voor kwaliteit. Deze
fundamentele waarden zijn ook
vandaag de dag de kern van de bedrijfsfilosofie.
KnowledgeCotton Apparel uit
Denemarken maakt alleen gebruik van
100% gecertificeerd biologisch katoen
en andere duurzame en gerecyclede
materialen, uit respect voor onze
aarde en omgeving, voor de gezondheid en kwaliteit van het leven van de
katoenboeren en hun gezinnen, en
niet op de laatste plaats uit respect
voor de klant. De collecties worden
gefabriceerd in ‘CO2-neutrale
factories’, waar elektriciteit
opgewekt wordt via windenergie.

MUD JEANS

MUD JEANS maakt producten die goed
zijn voor de planeet en voor iedereen
die met hun producten in aanraking
komt. Daarom houden zij de
productieketen kort en bouwen
ze langdurige relaties op met hun
leveranciers. MUD JEANS is 's werelds
eerste circulaire denim merk. Door de
principes van de circulaire economie
toe te passen verkleinen zij hun
ecologische voetafdruk. Elke
MUD-Jeans wordt namelijk na gebruik
gerecycled en zo voorkomen dat deze
duurzame grondstof op de afvalhoop
belandt. MUD-jeans zijn er voor zowel
dames als heren en ook is er een
’undyed’ lijn, waarbij helemaal geen
verf wordt gebruikt. Deze jeans krijgen
hun grijsblauwe kleur door de
combinatie van gerecycled en virgin
katoen.

MOOILEER003

Geef Odetta het leer van een
gebruikte stoel of bank en ze maakt
er een tas van: “Ik ga gewoon aan de
slag.” Odetta Arink maakt in haar
atelier in creatieve broedplaats
‘Fabriek aan de Eem’ in Amersfoort
tassen, accessoires, tasjes, kussens
en portemonnees. Zij gebruikt onder
andere gerecycled leer, canvas,
postzakken en reclamedoeken. Omdat
alle producten ambachtelijk (per stuk,
met de hand) worden gemaakt is er
van elk item maar één exemplaar
beschikbaar. Haar voorkeur is duidelijk:
het liefst maakt ze tassen van gebruikt
leer. “Ik kan een mooie lap kopen bij
de groothandel, ziet er strak uit, maar
ik vind het juist de uitdaging om kleine
gebruikte stukken te combineren.”
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Onze geweldige koks:
Ellen (links), Tuna (midden)
en Fred (rechts)

'Ik houd van koken en
kleurrijk eten bereiden'
- Ellen Diels
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‘Een jaar of vier geleden werd het
idee geboren om een eetcafé te
starten in de toenmalige Natuurwinkel.’
Er waren weleens proeverijen op ons mobiele kookmeubel,
maar de tijd was rijp om dat naar een hoger plan te tillen.

ELLEN DIELS, winkelkok van het eerste uur, vertelt over de
ontwikkeling van de ideeën achter het eetcafé.

“Toen de winkel in de zomer van 2017 werd verbouwd
kwam er ruimte voor een café. Ik sprak mijn voorkeur uit
om het café op de huidige locatie te realiseren, naast de
broodafdeling. Het leek mij een heerlijke plek om even
te zitten en een kopje koffie of thee te drinken met een
broodje of lekker taartje erbij. Het bevindt zich in een
prachtige hoek van de winkel, bij de grote ramen, waar je
fijn naar buiten kunt kijken en waar veel licht naar binnen
komt. Het is niet alleen een fijne plek om te zitten om iets
te eten of te drinken, het is ook een fijne plek om te
werken. En dat gevoel deel ik met meer, want regelmatig
komen er mensen op hun laptop werken met een kopje
koffie erbij. Vanaf het begin was ik enthousiast over
het idee om een eetcafé te starten. Ik hou van koken en
kleurrijk eten bereiden. Toen Joren vroeg of ik kok wilde
worden voor het eetcafé zei ik volmondig ‘ja’. Ik ben dan
ook heel blij dat ik deel uit maak van de koks die van
maandag tot en met vrijdag een verrassende maaltijd en
soep mogen verzorgen.
Eigen keukenteam
“Het team van koks wordt gevormd door Fred, Tuna en mijzelf, maar we hebben sinds kort ook een stagiaire Marijke,
die al heeft ingevallen, net als Sarah die mij in de zomer
heeft waargenomen. Verder hebben we veel keukenhulpjes, die ons in de middag helpen de maaltijd te bereiden
en helpen de berg vaat weg te werken aan het eind van
de dag. Het eetcafé heeft een laagdrempelige formule.
Het is een soort huiskamer. De klanten kunnen zien hoe
wij werken, het eten bereiden, het opdienen en weer
opruimen. We koken vegetarisch en de laatste tijd steeds
vaker veganistisch, dus zonder dierlijke producten, zonder
zuivel, geen honing of eieren en hoofdzakelijk plantaardig,
omdat de vraag hiernaar toeneemt. De vrijdag is inmiddels
omgedoopt tot ‘Vegan Friday’. Dat was in het begin best
een uitdaging, maar inmiddels zijn er al heel wat lekkere
maaltijden op deze manier bereidt.
Minder voedselverspilling
“We werken zoveel mogelijk met de ‘left overs’ van de
winkel, oftewel producten die niet meer geschikt zijn voor

de verkoop, maar nog wel goed zijn om mee te koken en
in maaltijden te verwerken. Dit idee sluit mooi aan bij een
duurzame leefstijl. Zo hoeven we minder producten weg te
gooien en verminderen we de voedselverspilling. In onze
keuken zal je elke dag een ander menu aantreffen, omdat
we koken met wat er is en elke kok een eigen stijl en smaak
heeft. Fred maakt graag eigen kruidenmengsels in de vijzel
met verse specerijen. Tuna komt uit Turkije en neemt
smaken uit haar vaderland mee, maar ze weet ook veel van
ayurvedisch koken. Ik kook graag uit de ‘wereldkeuken’ en
specifiek regelmatig Italiaans en Indiaas. Ik vind het leuk
om me door recepten te laten inspireren. Inmiddels heb ik
een hele verzameling prachtige kookboeken. Fred en Tuna
improviseren liever en bedenken terwijl ze koken wat het
uiteindelijk zal gaan worden. Kortom we bieden een heel
gevarieerde keuken.
Meer dan een eetcafé
“In het café vinden ook andere activiteiten plaats. Lezingen
of gespreksavonden, maar ook een thema-avond en wijnproeverijen zijn er geweest. Twee jaar geleden hebben Fred
en ik een driegangen Kerstdiner gekookt. Dat was een heel
geslaagde avond waarop de deelnemers genoten van lekker
biologisch eten en drinken. Bij wijze van uitzondering hebben we daarbij ook vlees klaargemaakt en dus niet alleen
vegetarisch gekookt, omdat we onze gasten de gelegenheid
wilde geven te proeven van het geweldige biologische vlees
van de Jersey-stiertjes van Jacob Beeker en Linda
Heemskerk. Dat vind ik een mooi project, waar de
stiertjes van boerderij Remeker, die voorheen naar de
gewone slachterij gingen, nu mogen opgroeien in de
wildernis van natuurgebieden en op landgoederen bij
Utrecht en de Bilt en dus ‘echt’ stierenleven hebben.
“Ik ben ervan overtuigd dat het eetcafé zich op een
positieve manier heeft bewezen als waardevol onderdeel
van de zelfstandige formule van Nieuw Mos. Ik hoop dat we
na de uitbreiding en de huidige verbouwing een gezellige en
fijne plek kunnen bieden waar mensen graag samenkomen. Momenteel is het eetcafé gesloten als gevolg van
de coronamaatregelen van de overheid. Echter, u bent van
harte welkom voor onze zelfgemaakte biologische afhaalmaaltijden die van maandag tot en met vrijdag tussen 17
en 19 uur kunnen worden afgehaald. We hopen natuurlijk
dat het eetcafé binnenkort weer open mag gaan en we u als
klant mogen begroeten en verwennen met onze lekkere en
gezonde biologische maaltijden.”
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HEERLIJKE

RECEPTEN
Uit onze favoriete kookboeken*

Preiquiche met hazelnoten
Gebruik een lage taartvorm van ongeveer 25 cm doorsnede
Voor de bodem
• 250 gram bloem • 1 tl zout • 100 gram palmvet, margarine of roomboter •
1 tl bakpoeder • 75 ml water
Meng bloem, boter, zout en bakpoeder in de keukenmachine tot het op grof
broodkruim lijkt. Voeg dan het water toe en meng het heel even tot het deeg
een beetje samenhang begint te vertonen. Druk het deeg bij elkaar tot een
platte schijf en pak het in plastic folie. Laat het deeg een half uurtje rusten in
de koelkast.

De Veldkeuken: het kookboek

Een boek dat alweer vijf jaar oud is,
maar in een mooie nieuwe uitvoering
met ‘arty’ leest. “De Veldkeuken: het
koekboek’ behoort thuis op iedere
kookboekenplank in de Provincie
Utrecht. Het is de weerslag van zestien
jaar koken met lokale, biologische
producten, veelal uit het seizoen, soms
zelfs uit de natuur. Wat begon met de
mobiele mini-keuken in een bakfiets,
van René van der Veer en Juliëtte
Borggreve, is in zestien jaar
tijd uitgegroeid tot de Veldkeuken;
een karakteristieke en zeer geliefde
plek nabij Utrecht om te eten. Alles
wat het omringende landgoed Amelisweerd aan lekkers te bieden heeft,
komt er op tafel: biologisch geteelde
groenten, kruiden, bloemen en fruit
uit de historische moestuinen. In dit
kookboek vind je een selectie van 100
recepten, van taarten, quiches, salades
en sandwiches tot de beroemde
Veldkeukenbroden. Als voorproefje
mochten wij een recept uitkiezen om
in het Nieuw Mos Magazine af te
drukken. Onze favoriet: preiquiche
met hazelnoten. Eet smakelijk!

Verwarm de oven tot 180 °C. Rol het deeg uit tot een dikte ongeveer 3 mm
en leg het in de vorm. Snijd de randen bij met een mesje en bekleed het deeg
met bakpapier en een bakvulling van bijvoorbeeld gedroogde bonen. Bak de
bodem 10 minuten mét de bakvulling en nog 5 minuten zonder.
Voor de vulling
• 500 gram prei, schoongemaakt en in stukken gesneden • 1 teentje knoflook
• 1 scheut witte wijn • verse tijm • 100 gram oude geraspte kaas • 250 ml
slagroom • 4 eieren • 50 gram hazelnoten
Verwarm de oven voor op 180°C.
Doe een scheut olijfolie of een klontje boter in een koekenpan en bak de prei
met de knoflook en de tijm ongeveer 5 minuten op middelhoog vuur. Giet er
een scheut witte wijn bij en stoof de prei 5 minuten met het deksel op de pan
tot de prei half gaar is. Giet het overtollige vocht af en breng de prei op smaak
met zout en vers gemalen peper.
Breek de eieren in een kom, schenk er de room bij en roer er peper en zout
doorheen. Schep de prei in de kom met room en roer er 70 gram van de
geraspte kaas doorheen.
Giet de quichevulling in de voorgebakken bodem en bedek hem met de
rest van de kaas. Hak de hazelnoten in grove stukken en verdeel ze over de
bovenkant van de quiche. Strooi er nog wat tijm over en bak de quiche 20 tot
25 minuten.
Haal de quiche uit de oven en laat hem minstens 10 minuten afkoelen.

*Deze kookboeken zijn te vinden op de boekenafdeling in het warenhuis.
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Taco’s met groenten
Groente en fruit
• 1 rode ui • 3 tenen knoflook • 4 grote champignons • 150 g bloemkool •
1 avocado • een paar blaadjes bladpeterselie • 1 limoen
Voorraadkast
• 60 g walnoten • 2 el olijfolie • ½ tl cayennepeper • 3 el tomatensaus • 2 tl
komijnpoeder • 1 tl gerookte-paprikapoeder • zout • 6 maistortilla’s • peper
Zuivel
• 60 g yoghurt
Pel de rode uien de knoflook en hak ze fijn. Maak de champignons schoon en
snijd ze in stukjes. Hak de walnoten grof. Was de bloemkool en snijd hem in
roosjes. Maal de bloemkool in een blender tot stukjes ter grootte van rijstkorrels. Voeg de champignons en de walnoten toe en maal ze kort mee, maar
maal niet te lang, het moet geen pasta worden.
Verhit de olijfolie in een koekenpan en fruit daarin driekwart van de ui 2
tot 3 minuten. Voeg de knoflook toe en fruit die 30 seconden mee. Voeg de
bloemkoolkorrels, de cayennepeper, de tomatensaus, het komijnpoeder, het
gerookte-paprikapoeder en een mespunt zout toe.
Bak alles 15 minuten onder regelmatig omscheppen. Schil en ontpit intussen
de avocado en snijd hem in stukken. Schep alle groenten in de maistortilla’s.
Verdeel tot slot een lepel yoghurt, wat rode ui en een paar grof gehakte
blaadjes bladpeterselie over elke tortilla en voeg wat limoensap en wat peper
toe.

De groentekeuken: snel klaar

Émilie Franzo - Een briljant kookboekje.
Het doet wat we eigenlijk allemaal wel
willen: in weinig tijd relatief eenvoudige
gerechten op tafel zetten met verrassende,
wereldse smaken en dan ook nog eens op
basis van groenten! Een dilemma van het
moderne, bewuste gezin: we willen graag
meer groenten op tafel, maar hebben
geen idee hoe we die smaakvol bereiden.
Dientengevolge worden de pogingen van
de kok maar lauw ontvangen en herhaling
ontmoedigd. De oplossing: maak gewoon
één voor één alle recepten uit dit boek
en ontdek welke in jouw gezin in goede
smaak vallen, herhaal die, zodat je ze binnen de kortste keren uit je mouw schudt,
en maak ze onderdeel van je repertoire.
Hieronder een verrassende favoriet met
zelfgemaakt vegan gehakt.
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- Seizoenen op de boerderij -

V

anmorgen in alle vroegte
maakte ik een heerlijke wandeling in
het ochtendgloren in ‘Het Paradijs’, de
topografische titel van deze prachtige
zogenaamde ‘parel van Barneveld’.
Zelden heb ik een uitzonderlijkere
overgang in het weer meegemaakt als
afgelopen week. Zeven dagen geleden
nog op de schaats, vandaag met korte
mouwen op het land.
De kou heeft op de 3 hectare
wintertarwe in elk geval geen
negatieve invloed gehad. De tarwe
staat er vitaal bij, er ontluikt alweer
groen en ze lijkt te zijn ontwaakt uit de
winterslaap. De wintertarwe hebben
we in oktober 2020 gezaaid, niet te
vroeg, vanwege de kans op onkruidgroei na het zaaien, niet te laat, want
dan kunnen we het natte land niet
meer op. We pachten het land sinds 1
januari 2020 en nu is het in omschakeling naar biologische landbouw. Als we
ergens in augustus de tarwe oogsten
kunnen we een deel benutten als voer
voor onze kippen. Het stro gebruiken
we als strooisel in de potstal voor de
brandrode runderen. In de winter,
als de koeien op stal staan, vermengt
mest zich met stro, een organische stof
en een rijke bemesting die we in het
voorjaar weer op het land uitrijden.
Zo sluiten we deels de kringloop.
Organische stof draagt eraan bij dat
vocht in de bodem zowel beter kan
worden vastgehouden als afgevoerd,
wanneer dat nodig is. Akkerbouwgewassen, grasland, bomen, onze

Vitaliteit.
bodem; ze hebben een grote
capaciteit om via fotosynthese koolstof
uit de lucht te binden. Dit leidt tot
vermindering van CO2 in de lucht, met
als restproduct zuurstof.
Terug op het erf van mijn ochtendwandeling even contact met de
jongeren bij ons in de weekendopvang,
die net aan het ontbijten waren en een
biologisch eitje tikten. “En jongens,
hoe smaakt biologisch?” vraag ik
verheugd. Gemengde reacties volgen,
zoals de boter die echt niet smaakt,
dat het sommigen ‘niet boeit’, maar
ook wat positieve reacties van
jongeren die steeds vaker biologisch
eten. Ik daag ze uit om dit weekend
eens te onderzoeken wat nu de voordelen, maar misschien ook nadelen,
zijn van biologische producten. Zondagavond krijg ik het resultaat van
hun internetactie gepresenteerd:
biologisch zou duur zijn en het kost
boeren tijd en geld om om te
schakelen naar biologische landbouw.
De voordelen zijn ook duidelijk:
“biologisch smaakt lekker en het is
beter voor de dieren”. We spreken af
een volgend weekend door te praten.

op het erf, in de interactie met dieren,
planten en natuur. Landbouw en
voedselproductie komen dichterbij
door op de boerderij te genieten,
actief te zijn, te leren, samen te eten.
Als je iets kunt doen op een boerderij,
kun je van betekenis en van waarde
zijn voor elkaar, voor het bedrijf en
voor de omgeving. Verbondenheid
tussen mens, landbouw en natuur legt
het accent op dat wat gezond is, niet
wat ons beperkt. Actief zijn op een
boerenbedrijf of in de natuur legt voor
deze jongeren de nadruk op wat ze
kunnen, niet wat ze niet kunnen. De
principes van de biologische landbouw
passen daar goed bij: verantwoordelijkheid nemen, ecologie als balans
tussen landbouw en natuur, gezond
leven en eten voor een eerlijke prijs.

Eigenaar Zorgboerderij ‘t Paradijs

Ik geniet van de reacties van de
jongens en van het spontane leuke
gesprek. Zo zijn er talloze anekdotes,
verhalen, ervaringen met jong en oud
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Inspiratie & inzichten
Mondkapjes

De nieuwste hype op het gebied van zwerfafval zijn de mondkapjes. Je
vindt ze op straat, in bermen, parken, zelfs in slootjes. Niet best, want
de meeste zijn gemaakt van kunststof en worden niet door de natuur
afgebroken. Grafisch ontwerpster Marianne de Groot-Pons heeft daar
iets op gevonden: het biologisch afbreekbare mondkapje “Marie Bee
Bloom”, gemaakt van rijstpapier en wol. Het leuke is dat er in het
rijstpapier bloemzaden verwerkt zitten, dus wanneer je het gebruikte
mondkapje aan de natuur terugschenkt, groeien er mooie bloemen
uit (bij de juiste omstandigheden) en doe je ook nog goed voor de
bijen. Kijk op www.mariebeebloom.com.

Slakkenschrik

Slakken zijn dol op net gepote slaplantjes en eten ze graag
helemaal op, helaas voor de moestuinierder. Nu blijkt er
een heel eenvoudige, ecologische slakkenbestrijding te
zijn: slakkenschrik. Een koperen ring die je om het pas
gepote plantje zet. Slakken krijgen een lichte, onschadelijke
stroomprikkel als ze koper aanraken en blijven er liever
van weg. Zo is je slaplantje, hosta of ander slakken-lekkers
veilig. Voor meer informatie, ga naar www.kopersporen.nl
en klik op “Slakkenschrik”.

Docu over bodem en klimaat

In de documentaire “Kiss the Ground”, die te zien
is op Netflix, wordt een hoopvol perspectief geschetst.
We kunnen minimaal twee grote problemen
oplossen via een eenvoudige benadering: zorgdragen
voor de bodem. Hoe leggen we dit in twee zinnen uit…
Bodems leggen CO2 vast door biomassa te huisvesten;
bodemleven, groeiende planten, dood plantmateriaal
en humus. Grootschalige landbouw, gebaseerd op
kunstmest en syntethische gewas-“beschermings”middelen doen het tegenovergestelde. De bodem raakt
uitgeput en verliest haar vermogen tot het vastleggen
van CO2. Volgens de makers van deze docu kunnen
we, door het wereldwijd stimuleren van een levende
bodem, het CO2-gehalte van de atmosfeer verlagen. Dit
kan weleens dé oplossing van het klimaatprobleem zijn.
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