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Eerlijkheid
Een van de vier kernwaarden van Nieuw Mos is eerlijkheid, een waarde
die als een rode draad door dit herfstnummer loopt. Waar gaat het
eigenlijk om bij ‘eerlijkheid’? Om het vertellen van de waarheid, het
niet verdoezelen van feiten. Om echt-zijn en ook om jezelf te durven
laten zien.
Dat begint natuurlijk al bij het voorstellen van de medewerkers in dit
magazine. De winkelmedewerker die jou helpt met je brood, aan de
kassa of een bij de aanschaf van een nieuwe trui zijn echte mensen met
een persoonlijke mo�va�e om bij Nieuw Mos te werken. Ruben ging dit
keer met Gabriëlla en Bertrand in gesprek.
Graag vertellen we de verhalen van onze producten, waar ze vandaan
komen en door wie ze zijn gemaakt. Eerlijke verhalen. Daarom ging
Anique dit keer naar Lunteren om de makers van de overheerlijke
Remeker-kaas naar hun verhaal te vragen. Bodemkwaliteit, geen
an�bio�ca en natuurkorsten; ik denk dat deze kaas de meest natuurlijke
is die er bestaat.
En als we het over eerlijke producten hebben, wie kan er nog zelf zijn
groentes en fruit wecken, inmaken of fermenteren? Drie manieren om
met alleen natuurlijke stoffen de producten die we nu oogsten in de
winter mee te nemen. Karin zocht het allemaal voor je uit zodat je zo
aan de slag kunt.

In dit herfstnummer besteden we aandacht aan voedsel
voor je huid, lijf en ziel. Ook is één van onze leveranciers
geïnterviewd. Veel leesplezier!
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Gerianne ging naar Maarssen om Corinne Groenendijk te interviewen
over haar nieuwe boek VerduurSamen met Franciscus. Hoe kun je niet
in vervelende discussies komen over hoe je wel of niet moet
verduurzamen, maar kun je op een geïnspireerde manier daar samen
mee aan de slag? Een boek dat je uitnodigt om eerlijk naar jezelf te
kijken en wat je (on)mogelijkheden zijn op het gebied van
verduurzamen. En super leuk, wij worden ook in dat boek genoemd!

06 Rijke oogst meenemen de

Op deze plek moet ik ook zo eerlijk zijn om te zeggen dat door een
computercrash het laatste deel van de ‘Onvoltooide geschiedenis van
Nieuw Mos’ door Theo helaas niet in dit nummer opgenomen kon
worden. Nog even geduld dus. Om alvast wel in je agenda te noteren:
het afscheid van Theo en Heleen!Check hiervoor de achterpagina.
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09 Duurzaamheid vanuit de praktijk:
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18 (H)eerlijke recepten van Amico
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Hopelijk is er weer veel leesplezier en inspira�e in dit magazine voor
jou!
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Ondernemer bij Nieuw Mos
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Welkom bij nieuw mos!

Producten uitgelicht

We laten je graag kennismaken met een aantal van onze
nieuwe medewerkers. Door Ruben Kool.

Zechsal Magnesium druppels
Een Nederlands product uit de Zechstein bron
Veel mensen hebben tegenwoordig magnesium tekort o.a vanwege verarming van
de bodem. Magnesium is een belangrijk mineraal wat verschillende functies heeft in
het lichaam. Het is belangrijk voor vorming van de botten en tanden, normale
spierwerking en psychologische functies als concentratie en geheugen.

Gabriëlla Pors-Verburg
medewerker warenhuis

Sinds januari van dit jaar werkt Gabriëlla
Pors-Verburg (33) in het warenhuis. Als
nieuwe inwoonster van Amersfoort ging
ze op zoek naar duurzame winkels, zo
kwam ze terecht bij Nieuw Mos. Ze was
gelijk enthousiast en toen er een vacature
voorbijkwam, besloot ze te solliciteren.
Gabriëlla: “Ik werkte al eventjes niet,
omdat ik net moeder was geworden van
onze zoon Ezra. Toen hij 1 jaar was
geworden, wilde ik graag weer gaan
werken”.
Het winkelwerk is nieuw voor Gabriëlla,
maar ze is al wel langer bezig om steeds
duurzamer en bewuster te leven samen
met haar man Lennard. Ze vertelt ze: “Het
is fijn om elke keer als we keuzes maken te
bekijken welke op�es er zijn en wat
haalbaar is voor ons. Zo huurden we voor

de zomervakan�e bijvoorbeeld een
elektrische auto en kijken we voor ons
huis naar mogelijkheden voor
zonnepanelen.’’
Naast haar werk bij Nieuw Mos en de
zorg voor haar zoontje, danst en leest
ze graag en brengt ze graag �jd door
met familie en vrienden. Gabriëlla: “Ik
probeer vooral in het hier en nu te
leven, bewust met mijn omgeving om
te gaan en lief en leed te delen met de
mensen om mij heen. Dat vind ik ook
zo ontze�end fijn aan het werken in
het warenhuis: de sfeer, de collega’s en
de klanten, dat voelt gewoon heel fijn.’’
Gabriëlla hee� theologie en culturele
antropologie gestudeerd en hee� in
het verleden gewerkt in de kerk en het
welzijnswerk. Haar vorige baan was ze
van woonbegeleider in de
gehandicaptenzorg.

Bertrand van Buchem
Maître Bertrand

Sinds juni van dit jaar is Bertrand van Buchem (58) een van
onze nieuwe koks in het eetcafé. Als zoon van een Franse
moeder en Nederlandse vader is Bertrand opgegroeid met de
Franse keuken maar wel met interna�onale �nt. Bertrand:
“Toen ik een kind was, woonden we veel in het buitenland en
zo kwam ik in aanraking met diverse keukens”.
Na een studie rechten en na in de advocatuur gewerkt te
hebben bleef de passie voor het koken toch echt roepen.
“Zelfs al mijn vrienden zeiden het, ‘jouw passie is koken’, en
dat klopt inderdaad. Toen heb ik besloten me op het koken te
richten en heb ik mijn bedrijf ‘Maître Bertrand’ opgericht”,
aldus Bertrand.
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Zechsal magnesium druppels zijn de puurste magnesium druppels uit de Zechstein
bron in Noord Nederland. Deze bron bevindt zich op 1600 m diepte in het
aardoppervlak, Deze Nederlandse magnesium bron is een overblijfsel wat vroeger
de Zechsteinzee was. De flesjes worden geproduceerd door Miron in Hoogeveen en
het bottelen gebeurt in Heerenveen bij Medisan. Een geheel Nederlands product met
goede samenwerkingen.

“Ik probeer vooral in het hier en
nu te leven, bewust met mĳn
omgeving om te gaan en lief en
leed te delen met de mensen om
mĳ heen.”

De druppels worden goed opgenomen door het lichaam en bevatten
magnesiumchloride en water. Je kunt de druppels toevoegen door bijvoorbeeld
water, smoothie en koffie. Ze zijn dus handig te doseren en makkelijk in gebruik. Een
top product!

Wat ze het leukste vindt aan het
werk in het warenhuis: “Het helpen
van klanten, het laten zien van alle
mooie ar�kelen die we verkopen. Ik
zou niet kunnen werken in een
winkel waar ik niet achter de
producten of produc�e kan staan.”

Eieren van de Sasso Silver ki p

Bertrand hee� onder meer een opleiding gehad in het Ritz
in Parijs. Met zijn bedrijf hee� hij veel kooklessen gegeven
en exclusieve diners op loca�e verzorgd. In Utrecht rich�e
Bertrand samen met een vriend Coffeemania op en breidde
uit met een tweede zaak. Hij vertelt: “We maakten natuurlijk
koffie, maar daarnaast ook belegde broodjes of diners op
verzoek”. Na �en jaar besloot Bertrand uit de zaak te gaan
maar af en toe valt hij er nog in.
Als ik vraag naar zijn hobby’s moet Bertrand wel even
nadenken en zegt dan lachend: “toch koken”. Naast het
koken brengt hij graag �jd door met zijn drie zoons en de
laatste �jd verdiept hij zich in spiritualiteit. Bertrand:
“Momenteel lees ik veel daarover en verdiep me
bijvoorbeeld in Advaita Vedanta”.
Bertrand hee� momenteel nog geen vaste dagen als kok bij
Nieuw Mos, maar valt regelma�g in. De verwach�ng is dat
dit de komende �jd wel een wat vastere vorm gaat krijgen.
Bertrand en ik hebben elkaar leren kennen �jdens een
mannenweekend gegeven in de Belgische Ardennen; we
hadden gelijk een klik en toen we samen weer terug reden
hadden we het over koken. Erg leuk dat Bertrand nu
regelma�g bij ons kookt.

Sinds kort verkopen we eieren van boerderij Eyckenstein van Jacob Beeker uit
Maartensdijk. Jacob Beeker, onze leverancier van Jersey stiertjes vlees is namelijk
met een gestart met het dubbeldoel ras kip, de Sasso Silver.
Jacob: “Het betreft een experiment voor de Nederlandse markt voor een nieuw
dubbeldoel ras, de Sasso Silver. De haantjes die ook uitgebroed worden voor deze
hennen worden ook opgefokt in plaats van vernietigd als eendagskuiken. De hennen
bij ons verblijven in mobiele kippenkarren en komen dagelijks 12 uur in het weiland
buiten. De henne worden dagelijks verzet en leveren daarmee ook nog een positieve
bijdrage aan de bodem.”
(G)razend lekker biologische eieren dus met een juiste verwaarding van de
bijbehorende haantjes.

Steinofenbacker Ibbenburen Duitsland
Elke week, op donderdag rijdt Wim Steinhouwer naar Ibbenbüren in Duitsland om
echt Duits brood op te halen, voor zijn markten in Den Bosch en Amsterdam en voor
ons. Elke week een rit van 350 km (retour) klinkt als dat het wel heel bijzonder moet
zijn, en dat vinden wij dan ook.
Wat maakt het Duitse brood dan zo bijzonder van de Steinofenbäcker?
Bij Steinofen staat het ambacht en traditie hoog in het vaandel, zo maken ze elke
keer opnieuw zelf het zuurdesem. Het bedrijf staat sinds 1984 onder leiding van de
ondernemer Frederich Dieter. Gevitaliseerd water en meel dat zijn de basis.
Steinofen werkt veel met oude rassen graan zoals rode emmer. Ook wordt er veel
gebruik gemaakt van zemelen en allerlei zaden.
Wij verkopen dit brood van donderdag middag tot en met zondag als vers, dit kan
doordat het brood compacter is dan het Nederlandse brood en dus minder zuurstof
bevat en daardoor minder snel uitdroogd. Naast het brood hebben we ook een
aantal banket producten in het assortiment. Standaard in het assortiment hebben we
het amandelhoortje en de Hennepdaalder, daarnaast hebben we elke maand 2
soorten gebak.
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Voorbereid de winter in

Met de rijke oogst de
winter door

Zin om aan de slag te gaan? Deze herfstproducten
zijn goed te verwerken: pompoen, rode en witte kool,
pastinaak, winterpeen, koolraap, rode biet, appels en
walnoten. Op YouTube zijn talloze filmpjes te vinden
om je op weg te helpen.

Wecken, inmaken en fermenteren

Heb je liever een boek? Enkele tips zijn:
• Weck-Inmaakboek, Handleiding voor correct en
veilig inmaken van de firma J. Weck
• Compleet handboek inmaken van Petra Casparek
• Inmaken & fermenteren van Petra Casparek
• Over rot : Meneer Wateetons en Valentijn Dirks
• Verrot lekker van Christian Weij

In de tijd van onze opa's en oma's was het wecken, inmaken en fermenteren van voedsel pure
noodzaak om in de winter groenten en fruit te kunnen eten. Door de komst van de koelkast en
door de technologisering van de voedselmarkt zijn deze manieren van bewaren enkele decennia
vrijwel vergeten. Maar anno '22 is het conserveren van voedsel weer helemaal hip & happening!
Wecken, inmaken en fermenteren zijn geweldige manieren om duurzaam met voedsel om te gaan. Mensen met een
moestuin, die in de oogsttijd een overschot aan kraakverse groenten en fruit hebben, kunnen dit beamen. Maar ook
zonder moestuin is het een slimme manier om geld te besparen en langer in het jaar lokaal voedsel te kunnen eten: je
koopt seizoensfruit en -groenten in grote hoeveelheden in en verwerkt ze om deze niet in de duurdere maanden te
hoeven kopen. Bovenal is het een ontzettend leuke manier om met je eten aan de slag te zijn.
Maar wat is wecken, inmaken en fermenteren nu precies?
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Investeer in een paar goede (weck-) potten, werk
hygiënisch en geniet van het resultaat!

Fermentatie-recept met
herfstgroenten
K���� v�� ��
We����n�

WECKEN

FERMENTEREN

INMAKEN

Vaak worden de termen wecken en inmaken door
elkaar gebruikt, maar het zijn twee wezenlijk
verschillende technieken. Bij wecken gaan
groenten, fruit of vlees in glazen weckpotten,
waarna deze potten in een weckketel of grote pan
met water worden verhit. De aanwezige microorganismen worden hierbij gedood. Tijdens het
afkoelen wordt de aanwezige lucht naar boven
geperst, waardoor de potten zichzelf luchtdicht
afsluiten. De potten kunnen op kamertemperatuur
bewaard worden, wat aanzienlijk veel plek in de
koelkast scheelt, en zijn, mits in het donker
bewaard, jaren houdbaar.

Fermenteren is gecontroleerd laten rotten. Het is hier
juist de bedoeling om micro-organismen in te zetten
om een product te kunnen bewaren: goede
bacteriën, schimmels en/of gisten eten suiker of
zout op, vermeerderen zich en zetten het om in
melkzuur, terwijl schadelijke bacteriën het loodje
leggen. De goede bacteriën kunnen van nature in
de producten aanwezig zijn of ze worden
toegevoegd. Voorbeelden zijn yoghurt, kaas,
zuurkool, kimchi en kombucha. Deze producten
bewaar je het liefst koel om verdere fermentatie te
stoppen. Gefermenteerde voeding is erg gezond:
het verbetert de spijsvertering, verhoogt de
weerstand, breekt belastende stoffen af en voedt je
darmen met probiotische stoffen.

Bij het inmaken van voedsel worden de microorganismen die zorgen voor bederf gedood door
een bewaarmiddel toe te voegen aan groenten, fruit
of vlees: azijn (bij augurken), zout (bij gepekeld
vlees), suiker (bij jam/confituur), olie (bij pesto),
alcohol (bij likeur) of een combinatie van suiker en
azijn (chutneys, pickles). Voor deze methode kun je
prima potten met een draaideksel gebruiken en
deze hoeven dan niet verhit te worden om vacuum
te trekken. Ingemaakt voedsel is minstens een jaar
houdbaar.

Wat heb je nodig?
•

Halve rode kool, bewaar de buitenste paar
bladeren en snij de rest heel fijn

•

1 a 2 rode bieten, geraspt

•

4 wortels, geraspt

•

3 tenen knoflook, fijngesneden

•

2 a 3 cm gember

•

1 rode ui, fijngesneden

•

15-20 g zout op 1 kilo groenten

Wat moet je doen?
•

Steriliseer een 2 liter-pot. Meng de groenten met
het zout in een grote schaal, kneed het zout er
minimaal 10 minuten door en kneus daarmee de
groenten, zodat er vocht vrijkomt. Laat het een half
uur staan.

•

Kneed nogmaals en vul de pot met de groenten.
Duw stevig aan. Vul de pot tot ongeveer 3 cm
onder de rand.

•

Voeg het vrijgekomen vocht uit de schaal ook toe.

•

Dek de groenten af met een koolblad.

•

Leg hierop een gewicht, zoals een zuurkoolsteen,
diepvrieszakje met zout of schoongekookte kiezels.

•

Doe het deksel erop en zet het weg op
kamertemperatuur.

•

Na ongeveer 3 weken is het klaar; neem een klein
hapje om te checken of het zuur genoeg is, anders
langer laten staan.

•

Zet in de koelkast om verdere fermentatie te
voorkomen.
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- Column -

Huub Lenders vertelt over
duurzaamheid in de prak�jk.

Het verhaal van Remeker kaas
Interview met Jan Dirk van de Voort

Over economische
prijs versus Best
Practice Price

Remeker is een van die boerenbedrijven waar mijn hart sneller van gaat kloppen: een melkveehouderij en
kaasmakerij die zoveel mogelijk in harmonie en samenwerking met de natuur werkt. Bij Remeker maken
ze kaas van rauwe Jersey-melk met een natuurkorst van hun de eigen ghee (geklaarde boter).

Een mega-sprong

Koeien met hoor�s, een complete koe

Jan Dirk en Irene van de Voort zijn zo’n 30 jaar geleden
overgestapt van een ‘gangbaar’ bedrijf naar een biologisch
melkveebedrijf met Jersey koeien. Maar ongeveer ach�en
jaar geleden maakten ze nog een veel grotere sprong,
namelijk het stoppen met an�bio�ca. Daar volgde ook het
stoppen met onthoornen van de koeien, het vaccineren en
het gebruik van ontwormingsmiddelen.
Terugkijkend vertelt Jan Dirk dat dit een mega-sprong is
geweest. Deze weg was niet makkelijk maar doorgaan met
het oude systeem kon echt niet meer, het voelde niet meer
goed. Wat ook veranderde was dat de koeien voornamelijk
gras gingen eten, gras die de koe zelf buiten haalt van een
gezonde bodem waar ook wilde kruiden groeien die de koe
gezond houden. Hooguit wordt dit aangevuld met wat
geplet graan van haver of rogge.

De koeien bij Remeker hebben hoorns. Toen ze 17 jaar
geleden zijn gestopt met het onthoornen was dit voor hen
een ontdekkingstocht.
Koeien hebben van nature hoorns, wat de koe compleet
maakt. Hoorns hebben bovendien een belangrijke func�e,
het is namelijk een stofwisselingsorgaan en draagt bij aan
een volledige vertering van de voeding.

De bodem en haar net�erk
Die bodem, daar is Jan Dirk enorm gepassioneerd over:
“De bodem daar begint alles mee”, vertelt hij me. “Wat er
groeit zien wij als een spiegel en deze vertelt ons hoe het
gaat en wat de bodem nodig hee�. Wij zijn daarin de
observators en proberen te begrijpen wat er nodig is aan
ondersteuning.”
Uiteraard zijn wormen onontbeerlijk in een gezonde
bodem. Bepaalde wormen maken kleine tunneltjes, waar
de wortels weer achteraan groeien. Zo krijg je een diep
wortelstelsel wat een buffer tegen droogte kan zijn.

“De koeien en de bodem spiegelen het,
als er een onbalans is”
Ook hee� Jan-Dirk het over Mycorrhiza, een ondergronds
schimmelnetwerk waar planten en bomen mee verbonden
zijn en er uitwisseling plaats vindt, onder anderen van
voedingsstoffen. ‘Dit is van onschatbare waarde voor de
planten en het ecosysteem, vandaar dat wij niet ploegen
omdat je alles kapot maakt wat gezond is in de bodem. We
ondersteunen de bodem en laten deze verder zoveel
mogelijk met rust’, aldus Jan-Dirk.

“Ik zet mij levenslang in voor het
behoud van hoor�s bij koeien”
De hoorns worden zelfs warm wanneer de koe aan het
herkauwen is, dat betekent dat daar iets gebeurd.
Daarnaast zijn de hoorns een mineraal depot voor de koe.
Wanneer er voedseltekort is of de koe is drach�g,
waardoor ze meer mineralen nodig hee� voor het kalf,
haalt ze deze mineralen uit haar hoorns. Wanneer deze
ontbreken is de koe genoodzaakt dit uit haar klauwen te
halen, met als gevolg klauwproblemen waar veel koeien
mee te maken hebben. Bij Remeker hebben ze dit
probleem helemaal niet, door het behouden van de
hoorns. Ook zijn ze er achter gekomen dat de
vetzuursamenstelling van de melk anders is van koeien met
hoorns. Dit brengt een enorm smaakverschil met zich mee,
maar maakt de melk ook nog gezonder doordat er meer
omega 3 in zit.

Geen antibiotica maar kr�iden
Bij Remeker houden ze de koeien gezond door goede
voeding. Gras van een gezonde bodem en daarnaast een
speciale kruidenmix. De koeien hebben daardoor een
gezondere ontlas�ng welke niet ruikt en de bodem niet
afsluit. Binnen 3 weken is deze ontlas�ng verdwenen, door
alle insecten. Bijzonder is ook dat Roeken (vogels) de
hopen uit elkaar halen omdat ze op zoek zijn naar
mestkevers. Daardoor wordt automa�sch de mest over het
land verdeeld en hoe� daar geen machine aan te pas te
komen.
De kruidenmix die ze gebruiken komt van een bijzondere
kruiden man uit Duitsland, Hubert Cremer. In de film
‘Dansen met gehoornde dames’, 10 jaar geleden gemaakt,
kun je zien dat Hubert een belangrijke rol hee� gespeeld
met zijn kruiden bij Remeker.
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Niks is af�al bij Remeker
Een levende kaas, dat is hoe Jan-Dirk Remeker kaas
noemt. Dit vanwege de natuurkorst waardoor de kaas kan
ademen, maar ook doordat er rauwe melk wordt gebruikt
blijven kostbare vitamines, mineralen en enzymen intact.
Doordat ze de natuurkorst zelf maken met hun eigen
Ghee (een bijproduct van het kaasmaken, boterolie), gaan
ze ten eerste verspilling tegen. Ten tweede produceren ze
geen afval omdat ze geen plas�c voor de korst gebruiken.
Nu willen ze nog een stap maken, namelijk iets doen met
de Wei die overblij� �jdens het kaasmaken. In deze Wei
zi�en heel veel voedingsstoffen en ze zijn bezig om hier
verse rico�a en zelfs bier van maken.
Op deze manier zijn ze een bedrijf dat bijna niets verspilt,
alles wordt gebruikt van de melk.

Van vader op zoon en een nieuw avont�ur
Inmiddels is de zoon van Jan Dirk, Peter, ingetreden en
neemt langzaam het roer van het bedrijf over. Ook zoon
David werkt mee.
Irene en Jan-Dirk gaan wonen op een nieuwe plek in de
buurt “Engelenhove”, een tweede loca�e van Remeker.
Voor hen is dit een droom, een prach�ge oude boerderij
met ruimte voor Akkerbouw en jongvee. Met deze loca�e
hebben ze nog meer mogelijkheden om zoveel mogelijk
zelfvoorzienend te gaan werken door ook alle granen
volledig zelf te gaan verbouwen. Dit doen ze nu al deels.
Op deze loca�e zijn ze zojuist begonnen met de verkoop
van Jersey so�ijs.
Jan-Dirk gee� veel excursies op boerderij de Groote Voort
in Lunteren. Dat is te begrijpen want Jan Dirk hee� een
verhaal te vertellen en een missie, over hoe het anders
kan en dit deelt hij graag met de wereld maar vooral met
zijn collega boeren en studenten van landbouw
opleidingen.
Deze bijzondere Jersey kaas Pril, Olde,
Ryp en Pracht, vind je bij Nieuw Mos
op de kaasafdeling, eveneens als de
Ghee en de Kaasfondue. Op hun
website: www.remeker.nl vind je
ook allerlei interessante filmpjes.

Anique de Wit

Een druif is een wingerd en zolang er vocht en voeding is en de
temperatuur goed is, blij� de druivenstok bladeren produceren
en krijgen de jonge trossen weinig aandacht. Totdat ze, vanwege
droogte, een hydraulische stress van 3 op een schaal van 0-5
krijgen en het signaal ontvangen: ”Ik ga dood”. Dan schakelt de
plant van vegeta�eve naar genera�eve groei en gaat alle energie
naar de druiven die het zaad beva�en voor een nieuwe genera�e.
Hydraulische stress 3 is het best te onthouden als het moment
wanneer wij tegen elkaar zeggen: “Ik ga dood van de dorst, ik heb
nú een biertje nodig!”. Vanaf stress 3 dalen de zuren en s�jgen de
suikers, tenminste zolang Sint Petrus zich aan ons contract houdt
en het dus niet regent tot 15 oktober! Ja, dan krijgen we weer een
prach�ge oogst!
De prijs van elk product is een optelsom van gemaakte kosten. De
kosten zijn echter alleen de economische kosten. De sociale
kosten blijven daarbij buiten beschouwing. Best Prac�ce Price
(BPP) is een model waarbij de sociale kosten en de economische
kosten naast elkaar te zien zijn. De BPP van een product is de prijs
die een product kost ‘als het zou zijn geproduceerd volgens de
best mogelijke produc�ewijze’. Om als ondernemer de kostprijs
laag te houden ligt het voor de hand om te kiezen voor de laagste
economische kosten. De meest duurzame keuzes zijn, niet al�jd
maar vaak, duurder, waardoor het moeilijker is om te
concurreren. Als voorbeeld nemen we een belangrijk
produc�emiddel: energie. De BPP voor energie voor Nederland is
waarschijnlijk windenergie met een kostprijs van +/- 7 cent per
KW. Fossiele energie kost maar +/- 3,5 cent per KW. Daar waar we
in onze kostenberekening maar 3,5 cent rekenen, geldt een BPP
van 7 cent. Hiermee ontstaan er in de keten twee kostprijzen: een
economische én een BPP. Stel dat de kosten voor energie voor
een fles (Fles 1) Nederlandse wijn €1.00 is op basis van fossiele
brandstof, dan hee� de fles (Fles 2) op basis van windenergie
€2.00 aan energiekosten. Als fles 1 €10.00 kost, dan is de Best
Prac�ce Price €11.00. Wat zegt dat? Voor fles 1 betaal je maar
90.9% van wat de prijs had moeten zijn. Als consument kies je dan
voor economisch voordeel i.p.v. de meest duurzame oplossing.
Fles 2 kost €11.00 en je betaalt 100% van de Best Prac�ce Price,
de prijs die je zou moeten betalen voor een duurzaam product.
Aan u de keuze!

Huub
Huub Lenders hee� jaren op zijn intensief melkveebedrijf in
Limburg gewerkt. Hij besloot dat het anders moest en vertrok
naar Portugal, om zich te wijden aan biologische landbouw met
name wijnbouw. Daar werd het besef van duurzaamheid
geboren dat hem deed besluiten om weer opleidingen te
volgen. Een MBA for food and Agribusiness en een Master
Economie op de Wur gaven de basis voor de meetlat Best
Prac�ce Price (BPP).
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Links Jan Dirk, rechts Hubert Cremer

Joren Jacobs
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VerduurSamen met Fransiscus
Wat denk jij als iemand blij vertelt dat hij bijna al zijn
boodschappen plasticvrij koopt, terwijl hij twee keer per jaar met
het vliegtuig op vakantie gaat? Wat gaat er door je gedachten als
zij trots haar nieuwe duurzame jeans laat zien gecombineerd met
haar nieuwe niet-zo-duurzame sneakers? Welk antwoord geef je op
de reactie dat vegan leer beter is dan echt leer, terwijl jij juist
probeert kunststoffen te vermijden?
Wie weet herken je jezelf in een van deze situa�es. Het lijkt wel alsof wij al�jd een
verwijtend oordeel klaar hebben staan als het om duurzaamheid gaat en blijven
hangen in de kleine (soms zelfs onbelangrijke) discussies. Corinne Groenendijk
merkte deze tweestrijd op in het duurzame debat en besloot voor een andere
invalshoek te gaan. Hoe kunnen wij samen groen en geïnspireerd leven? In haar
nieuwe boek VerduurSamen met Franciscus laat zij zien hoe je samen een groene
leefs�jl kunt ontdekken die plezier gee�.
‘Creatief, mystieke ziel en inspirator’
Dit zijn de woorden die Corinne noemt op mijn vraag hoe
zij zichzelf zou omschrijven. Op een woensdagochtend rijd
ik naar Maarssen om daar in gesprek te gaan met Corinne
over haar nieuwe boek. Ik kom binnen in een huis met
warme kleuren, rust en gezelligheid en kijk uit op een
groene achtertuin. Eenmaal aan de koffie begint het
gesprek als vanzelf over haar nieuwe boek. Corinne is
gemeentepredikant en geestelijk begeleider vanuit de
kloostertradi�e. Ze organiseert reizen en retraites over
spiritualiteit en wil geloof en prak�jk met elkaar verbinden.
In haar werk merkte ze op dat het gesprek over
duurzaamheid tussen mensen, bijvoorbeeld �jdens de
koffiepauze, vaak nega�ef en soms zelfs oordelend geladen
was. Van ruimte om eigen ervaringen te delen en ideeën uit
te wisselen was geen sprake. Verduurzamen is nodig, daar
is iedereen het over eens. Maar verduurzamen is ook
ingewikkeld, omdat het aan zoveel kanten van je leven
raakt. ‘En we moeten al zoveel’, denken mensen vaak.
Hoe is het boek ontstaan?
De ontdekking voor Corinne dat zij blij wordt als zij wandelt
in de natuur was het begin. Het is niet alleen
vrije�jdsbesteding, maar ook is het voor haar inspira�e, of
het fundamentele geloof dat zij mag leven en verbonden is
met alles wat lee�. Duurzaam leven, zorgen voor de aarde,
is iets waar Corinne al�jd al (onbewust) mee bezig was.
Milieubewuste keuzes in het huishouden of het vegetarisch
eten; we deden het gewoon, maar er werd weinig over
gepraat. Toen haar kinderen milieuwetenschappen gingen
studeren, kwamen er vragen en nieuwe inzichten voor het
hele gezin naar voren. Bij Corinne zorgde dit voor
bewustwording, maar ook een confronterend gevoel. De
nood om te veranderen is enorm hoog!
In haar vorige kerkelijke gemeente star�e ze het project ‘Zin
in groen’. Het was een spiritueel centrum waar je niet
alleen geestelijk bezig kon zijn, maar juist ook buiten in de
natuur. Horend bij het project was de gemeenschapstuin;
12

een prach�ge plek achter de kerk aan de plas, een oase vol
rust waar je in verbinding stond met de natuur. Die andere
dimensie van samen met de natuur leven, bracht een
andere leefs�jl. Corinne merkte dat zij hier haar
‘scheppingsbewustwording’ ontdekte, zoals zij dat zelf
noemt. ‘God gee� je het leven en daarom word je
uitgenodigd om er iets goeds van te maken. Je ontdekt dat
je niet alleen bent geboren, maar elk moment van leven
krijgt.’ Door op deze manier naar het leven te kijken,
verandert je leefs�jl en jouw visie op duurzaamheid ook. Je
gaat leven met aandacht.
Waarom heb je de kloosterling Franciscus van Assisi
erbij betrokken?
‘Bij Franciscus vond ik verwondering over het leven wat je
hebt gekregen.’ Deze verwondering gaat samen met
kwetsbaarheid en het is precies dat wat er vaak mist in de
zoektocht naar een duurzame levenss�jl. In hoeverre
voelen we de ruimte om kwetsbaar te zijn in onze
zoektocht naar duurzame alterna�even? Hoe vaak wordt er
niet oordelend gereageerd, wordt er bediscussieerd in
hoeverre het efficiënt genoeg is, of is het een ‘alles-of-niksmentaliteit'?

- Bij Franciscus vond ik verwondering
over het leven wat je mag krijgen Tijdens haar pelgrimage naar Assisi drie jaar geleden
bezocht Corinne diverse plekken en liep ze verschillende
routes die belangrijk waren in het leven van Franciscus.
Deze monnik uit de 12e eeuw leefde in alle eenvoud en
verwonderde zich elke dag over het leven dat God hem gaf.
Hij wenste elk schepsel vrede en alle goeds (pace e bene),
al ging dat niet al�jd vanzelf. Hij moest zich soms losmaken
uit zijn eigen gedachten. Dit deed hij door rond te
wandelen in de natuur in de heuvels van Assisi. Zo kon hij
oprecht en met vreugde genieten van alles wat God en de
aarde hem gaf in zijn sobere levenss�jl. Hij stelde zich
kwetsbaar op, was betrokken bij de mensen die buiten de
maatschappij vielen en handelde vanuit vrede. In deze

franciscaanse levenss�jl vond Corinne inspira�e om een
duurzame levenss�jl vanuit verwondering, vreugde en
kwetsbaarheid in te richten in plaats van een levenss�jl
gebaseerd op ‘moeten’.
Hoe werkt het boek?
Drie jaar hee� Corinne aan haar boek gewerkt. De
pelgrimage naar Assisi en haar ervaringen vanuit het project
‘Zin in groen’, vulde ze aan met gedegen onderzoek naar
duurzaamheid. Zij wilde in haar boek de verbinding leggen
tussen enerzijds de harde feiten en prak�sche �ps en
anderzijds de innerlijke mo�va�e waarom je verduurzaamt.
Het zijn de innerlijke mo�va�e en de spirituele dimensie die
haar boek anders maken dan de bekende boeken als De
Verborgen Impact (Babe�e Porcelijn), of Dit is een goede
gids (Marieke Eyskoot).
In acht hoofdstukken neemt Corinne je mee langs de
kernthema’s van de franciscaanse spiritualiteit. Ieder kan
zijn of haar eigen stappen ze�en om duurzaam te leven en
daarbij is samenwerking heel belangrijk. Elk hoofdstuk
begint met een verhaal van Franciscus en een medita�eve
oefening. Daarna wordt de lijn naar duurzaamheid gelegd
met informa�e en oefeningen. Corinne sluit elk hoofdstuk af
met haar eigen ervaringen.
Bij Nieuw Mos merken we dat spiritualiteit en
duurzaamheid vaak samengaan in allerlei vormen. Hoe
komt dat volgens jou?
‘Als je met aandacht gaat leven door de s�lte op te zoeken,
teruggaat naar je ‘zijn’ en hoe jij wilt leven, dan kom je op
de weg naar binnen. Voor mij is dat de Liefde van de
Eeuwige, of hoe je het ook wilt noemen, die ik ontmoet. Als
je deze weg naar binnen hebt gevonden, dan ga je deze weg
ook van buiten leven.’
‘De natuur is voor mij ook een bron van vreugde. Als mens
zijn wij best uniek vandaag de dag, omdat er eeuwenlang
anders tegen de natuur werd aangekeken. Vroeger vormde
de natuur een bedreiging en moest je als mens strijden
tegen de elementen. Daarom was Franciscus van Assisi zo
anders in zijn �jd. Hij leefde in schreeuwend contrast met
het bestaande beeld van de natuur. Zo ging hij regelma�g op

de grond liggen om naar de lucht te kijken, de vogels te zien
vliegen, de warmte van de zon te voelen en le�erlijk in
contact te zijn met de aarde.

- Spiritualiteit helpt je dat het leven niet
om jou draait, maar dat je onderdeel bent
van het leven ‘Door in verbinding te leven met de natuur, heb ik het
gevoel opgenomen te worden in de schepping waardoor je
je on�rekt aan je ikkig-heid, je eigen ego. Spiritualiteit helpt
je beseffen dat het leven niet om jou draait, maar dat je
onderdeel bent van het leven.’ In plaats van enkel een
heersend perspec�ef als mens (ik moet goed leven als
mens, dus ik moet voor de natuur zorgen) verandert dat in:
ik heb het leven gekregen en ben onderdeel van de natuur.
Het zorgen voor de natuur is dan één met het zorgen voor
jezelf en de mensen om je heen. In de kloosters is deze visie
er al�jd al geweest! Het leefritme van kloosterlingen is heel
bijzonder. Harmonie, zorg, aandacht, ritme, de tuinen; het
maakt iets los. Kloosters zijn al�jd oases geweest van
spiritualiteit en samenwerking met de natuur, het
ontwikkelen van nieuwe dingen en het opleiden van
mensen.
Wat is jouw missie met dit boek?
Samen verduurzamen. Ik hoop dat we elkaar kunnen
inspireren, dat we ideeën en dilemma’s uitwisselen en dat
de mo�va�e van binnenuit komt. Door te kijken naar het
grotere geheel, verder dan het topje van de ijsberg, maken
we impact en blijven we niet hangen in de kleine,
incidentele ac�es. Le�en op verpakkingen is top, maar geld
onderbrengen bij een duurzame bank hee� misschien wel
meer impact. De waarden van Franciscus helpen je om je
leven opnieuw in te richten en te verduurzamen. Het vraagt
ook op de lange duur aandacht van je,
maar is heel doeltreffend. Door dit
samen te oen in vrijheid en
kwetsbaarheid, is er niets leukers
dan te ontdekken dat een
groene leefs�jl plezier gee�!
Gerianne Bokkers

Hoe leef ik groen en gelovig? Franciscus inspireert
Lezing en workshop door Corinne Groenendijk
We staan s�l bij het verhaal van Franciscus en de wolf en hoe je soms uit angst tekort
te komen te veel inpikt. Vredevol verduurzamen betekent ook ieder zijn of haar eigen
manier om te verduurzamen gunnen.
Na een presenta�e, waarin ook ervaringen uit de pioniersplek Zin-in-Groen rondom
een gemeenschapstuin aan bod komen, gaan we in gesprek. We verdiepen ons in het
thema vredevol verduurzamen aan de hand van een oefening. Je zult ontdekken hoe
bijzonder het is om hier samen over na te denken. Wellicht ontstaan er mooie ideeën
om mee aan de slag te gaan, want samen verduurzamen is veel leuker!
Donderdag 13 oktober 2022
Inloop 20 uur, start 20.15 uur
Aanmelden: anita@nieuwmos.nl
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Van buiten naar binnen, de weg door onze huid
onze huid als gevoelig instrument

Zonnewarmte en heel veel licht hebben we mogen ontvangen de afgelopen zomer. Na al deze overvloed
kun je je huid soms bijna weer voelen inademen als het weer wat frisser en natter wordt. De zonnebrand
kan vervangen worden door bodylotion en we dekken onze huid weer met meer lagen toe. De huid vormt
voor ons de grens tussen buiten en binnen en doet zoveel voor ons. Wat doen wij voor onze huid?

De huid als onze beschermer
De huid houdt bacteriën buiten ons en, ook niet
onbelangrijk, alles binnen in ons wat in ons moet zijn. De
huid houdt ons bij elkaar. Maar de huid werkt ook als een
schild. Cosme�sche producten die we op onze huid smeren,
blijven in de bovenste lagen zi�en en doen daar hun
werking. Veel producten dringen wel dieper door tot in
onze huid, denk bijvoorbeeld aan een smeerbaar medicijn
en sommige verzorgingsproducten. Deze producten komen
dus ook in je lijf en in je bloedbaan terecht. Je lijf kan
natuurlijk best wat chemische stoffen afvoeren als je die
binnenkrijgt via je huid. Je lever, darmen en nieren zorgen
voor ontgi�ing. Maar als je het dagelijks gebruikt wordt het
belastend voor je lijf. Wist je dat als je dagelijks lippens��
opsmeert je wel 6 kg lips�ck op zou eten in je leven? Dan
toch het liefst van een zo gezond merk met alleen
natuurlijke ingrediënten.

- Durf jĳ alles te eten wat je op je huid smeert? Wat je op je huid smeert is ook voeding
Durf jij alles dat je op je huid smeert op te eten? Want dat is
wat je eigenlijk doet als je iets op je huid smeert; ongeveer
60% dringt dieper door in je huid. Deze gedachte maakt nog
steeds niet dat ik een hap uit mijn Dr. Hauschka tube wil
nemen of een lik van mijn Weleda skinfood crème, maar
wel dat ik extra aandach�g de ingrediëntenlijst lees op
verpakkingen van mijn verzorgingsproducten. Want voor
mijn huid zorgen en voor mijzelf zorgen vind ik ook
belangrijk, dus ik wil me toch graag met een fijne crème
kunnen insmeren.
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Verzorging is misschien juist wel extra belangrijk in de �jd
van de herfst, als we meer naar binnen gaan. Jezelf
aanraken, verzorgen, aandacht voor jezelf, dat is ook
voeding maar dan op een andere manier. Voeding voor je
bewustzijn kun je dat noemen. Aanraking s�muleert je
mentale gezondheid, aanraking door een ander is zelfs een
eerste levensbehoe�e van grote en kleine mensen. In de
corona�jd werd de term ‘huidhonger’ een bekend begrip.
Via onze huid nemen we onze omgeving waar en ervaren
we tegelijker�jd onszelf.

Bekleed je met pracht
Als ik door het Nieuw Mos Warenhuis loop stel ik me
soms voor dat er vanuit alle kleding lijntjes lopen naar
alle mensen die een kledingstuk hebben aangeraakt; mijn
collega die het een mooi plekje hee� gegeven, de
chauffeur �jdens het transport, de inpakker, de naaisters,
de fabrikant van de stof, de boeren die de grondstoffen
hebben verbouwd. En dan ben ik er vast een heleboel
vergeten, zoveel handen die met één kledingstuk
verbonden zijn. Hoe was het met hen toen ze met dat
kledingstuk bezig waren? Waren ze blij en trots, werden
ze niet uitgebuit? Hadden ze spanning over de toekomst,
behandelden ze de kleding met respect, werden ze zelf
met respect behandeld? En voor wie er gevoelig voor is,
welke energieën zijn er met het kledingstuk verbonden?

- Welke handen hebben allemaal aan jouw
favoriete kledingstuk gewerkt? -

Zachte natuurlijke stoffen strelen onze huid
Mijn s�efzoons zijn een jaar of 14 jonger dan mijn eigen
kinderen en ik ben verrast hoezeer het dragen van
comfortabele kleding de norm is geworden sinds die �jd.
Toen ik de jongste vroeg een top drie van zijn T-shirts te
maken en vervolgens doorvroeg naar het waarom van de
nummer 1, zijn absolute favoriet, was het niet de kleur, niet
de print, niet het merk, nee: het was het allerzachtste Tshirt en het droeg dus heel erg fijn op zijn huid. Nu zijn
jongetjes van rond de 10 jaar misschien niet het lichtend
voorbeeld als het gaat om er leuk uit willen zien, maar het
aanbod van joggingach�ge kinderkleding voor dagelijks
gebruik is tegenwoordig enorm. Tegelijker�jd denk ik dat
iedere man of vrouw die gewend is om kleding van
natuurlijke stoffen te dragen, zich herkent bij het zweterige
en oncomfortabele effect dat kleding van polyester of een
andere poly- hee�. Onze huid is een gevoelig instrument
dat ons eigenlijk heel precies laat weten wat goed voor ons
is en wat niet.

- Je huid vertelt je wat goed voor je is en wat niet -

DELEN
Laat ik het maar meteen eerlijk toegeven: met deze
column wil ik je verleiden om een boek te lezen.
Het is een boek waarin ik de waarde van de natuur nog
verder ontdekte en dat me echt op weg hielp om
nieuwe stappen te ze�en in duurzaam leven.
In ‘Een vlecht van heilig gras’ neemt Robin Kimmerer je
mee de natuur in, op een manier die zij hee� geleerd
van haar voorouders uit de inheemse cultuur van
Amerika. Het zijn prach�ge poë�sche verhalen,
afgewisseld met richtlijnen om zelf aan de slag te gaan.
Zoals: neem alleen wat je nodig hebt, neem alleen wat
wordt gegeven, deel met anderen.
Dat delen heb ik laatst kunnen oefenen. Op moesbos
heb ik een appelboompje en daar hing al een �jdje een
pracht van een appel. Die hing daar te schi�eren totdat
ik het een goed moment zou vinden om ‘m in alle rust
op te eten. Tot mijn zoon Senne een keer thuiskwam na
een klusje op moesbos en zei: ‘ik zag een mooie appel
en die heb ik op, lekker was-ie’.
Weet je hoe dat voelde? Even een mini-momentje van ‘o
nee’ en meteen daarna met een enorme trampolinesprong de hemel in. Ik voelde gewoon die
eerdergenoemde richtlijn van het delen en dat je daar
heel gelukkig van wordt.

Veel klanten geven aan ons terug dat ze de atmosfeer in
het warenhuis als pre�g ervaren. Daar dragen we zeker
zorg voor, maar ik denk ook dat het de producten zijn en
al die handen die er aan bijgedragen hebben.
Kledingstukken die onder faire omstandigheden zijn
gemaakt, duurzame grondstoffen en zorg en aandacht,
door alle mensen in de keten tot aan
mijn collega’s aan toe. En dat voel je,
dat voelt je huid en dat voed je elke
keer dat je jouw Nieuw Moskledingstuk draagt.

Er worden in het boek nog meer richtlijnen gegeven,
allemaal verrassend en zeer de moeite waard. Lees ze
na in het boek. En dan samen op naar een liefdevolle
verbinding met onze planeet!

Ruth van der Vliet hee� in Amersfoort-Zuid een lapje
grond van zo'n 300 m². In 2019 is 'moesbos' ontstaan
met een moestuin en voedselbosje. Van april tot en
met oktober is moesbos iedere woensdagmiddag
geopend van 14:00 tot 16:00 uur. Neem eens een kijkje
op de site van moesbos: www.moesbos.nl

Anita Groenendijk
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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 KORT TOE.

Zowel op de heren- als op de
damesafdeling hebben we dit jaar de
kleding van Armedangels opgenomen
en dat is ons en onze klanten goed
bevallen. Bij dit duurzame Duitse merk
zijn ze van mening dat je als
consument door middel van je
aankoopgedrag een ‘gewapende engel’
bent. Met je aankopen van dit merk
draag je bij aan een betere wereld. Al
vij�ien jaar lang maakt Armedangels
mooie basics, eigen�jdse truien en
broeken en sinds kort ok non-toxic
jeans. Hun produc�ewijze is
transparant en helemaal fair.
www.armedangels.com

16

Lunchboxen, voorraadbussen en
koffiebekers voor onderweg, allemaal
gemaakt van PLA en met een mooi
design. Dat zijn kort gezegd de Bioloco
plant-producten van Chic Mic. PLA is
een biologisch a�reekbaar plas�c
gemaakt uit melkzuur. Melkzuur is
a�oms�g uit landbouwgewassen,
zoals maïs en suikerriet. Het is
recyclebaar en composteerbaar
(industrieel), tevens is het melanineen BPA-vrij; genoeg reden voor ons om
deze mooie en handige producten in
het warenhuis op te nemen. Naast
plant-producten maken zij ook
roestvrijstalen producten en bamboe
serve�en.
www.chicmic.de

Als pas afgestudeerde aan de Willem
de Kooning Academy star�e Denise
Roobol in 2013 haar eigen tassenmerk.
Al een paar jaar at zij plant-based en
dat inspireerde haar om tassen te
maken die zonder dierenleed zijn
gemaakt. Al haar tassen zijn PETA
goedgekeurd. Met haar merk DENISE
ROOBOL koos zij om fashionable en
eigen�jdse tassen te maken. Haar
ontwerpen zijn gemaakt van
veganis�sche microvezel, een
materiaal dat is gemaakt van geperste
vezels. Dat maakt dat de tassen
ontze�end slijtvast zijn en lang
meegaan. Alle voeringen zijn gemaakt
van 100% gerecyclede PET-flessen.
www.deniseroobol.com

De naam Debresk bevat de ini�alen
van de namen van de oprichters, Joris
Dekkers, Konrad Breidenstein en
Anders Skånberg. In 1987 begonnen zij
met de produc�e van houten
speelgoed op de biodynamische
boerderij Skäve bij Järna in Zweden. Ze
hadden de visie dat speelgoed iets
moet zijn waar je voor wilt zorgen, iets
om te beschermen zodat het niet
beschadigd raakt. Ze maken
pedagogisch speelgoed waarmee het
kind zich leert te verhouden tot de
wereld; een stuk speelgoed dat de
fantasie en de crea�viteit s�muleert.
Dit gebeurt naar hun inzicht wanneer
het kind speelt met het soepel
gevormde, natuurlijk gekleurde,
houten speelgoed.
www.debresk-wooden-toys.com

Dit negen�en jaar oude duurzame
modemerk uit Frankrijk is één van de
pioniers op het gebied van duurzame
en faire mode. Opgericht in Bretagne
kozen oprichters Nathalie Lebas en
Louis-Marie Vau�er voor damesmode
waarin de vrouwelijke, elegante
Franse s�jl zichtbaar is, gemaakt met
veel oog voor detail en vakmanschap.
Zij hebben een collec�e voor de
s�jlvolle vrouw die duurzaamheid en
natuurlijke materialen wil dragen. Hun
mode bestaat voor 74% uit natuurlijke
materialen, voor 15% uit nieuwe
milieuvriendelijke materialen en voor
11% uit gerecyclede materialen.
www.ekyog.fr

Vershoudfolie is voor een duurzame
klant een no-go. Maar wat dan wel?
De doeken van Bee’s wrap bieden voor
veel kanten uitkomst. Deze biologisch
katoenen doeken zijn behandeld met
bijenwas, biologische jojoba-olie en
boomhars. Daardoor zijn ze dicht te
vouwen, af te wassen en weer
opnieuw te gebruiken. Je
boterhammen, groente, fruit, kaas of
hele broden blijven er vers in. Bee’s
wraps zijn er in allerlei verschillende
maten en dessins en er is ook een
vegan variant waarbij de bijenwas is
vervangen door plantaardige was van
kokosolie en soja.
www.beeswrap.com
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(H)EERLIJKE

RECEPTEN
van Amico fairfood

Wat moet je doen?
Voor de ovenschotel:
• Schil de ovengroenten, courge�e mag je overslaan.
• Snijd de ui in partjes en de resterende vier ovengroenten
in brokken of (halve) schij�es.
• Meng de aardappelstukken met wat olijfolie, komijn,
zout en de rode ui-partjes.

Voor de salade:
• Snijd de corno’s in dunne ringen en schaaf appelparten in
plakjes. Besprenkel deze meteen met limoensap.
• Meng corno en appel en giet er een beetje gembersiroop
en olijfolie over.
• Voeg aan het geheel nog wat rucola toe. De rucola
gebruik je gesneden, als kruid in de salade. Wees wel
ruimhar�g maar niet overheersend.

• Plet in een vijzel korianderzaadjes tot grof poeder.
• Meng de zoete aardappel- en pas�naakstukken met een
beetje olijfolie, de koriander, zout, zwarte peper en
knoflooktenen.
* Vergeet niet bij het opeten de zacht geworden knoflook
uit z’n jasje te helpen.
• Meng de courge�estukken met een drupje olijfolie,
gemberpoeder, zout en een scheutje gembersiroop. Let
op, deze groente wordt wat nat in de oven. Reden om
het apart erbij te schuiven.
• Leg de diverse groenten in fases naast elkaar op een
bakplaat of doe ze in hun eigen braadslede in een
voorverwarmde oven van rond de 220 °C.

Een winters zomergerecht of een zomers
wintergerecht? Perfect voor de herfst dus.
De salade herinnert nog aan stralend zonnige dagen, de groenten lonken naar stamppo�en�jd en knapperend
haardvuur. Dit combineert de kleurige frisheid van lichte dagen met de diepere aardse smaken van donkerder
dagen.
Een recept zonder aantal of gewichtsaanduiding; het is eigenlijk gauw goed. De hoeveelheden zijn verder naar
smaak. Vertrouw op je gevoel.

• De aardappelen hebben ruim drie kwar�er nodig, de
zoete aardappelen met pas�naak rond een half uur en
de courge�e hee� aan 15 à 20 minuten genoeg. Eén en
ander is natuurlijk a�ankelijk van de groo�e van de
stukken en je oven (-temperatuur).
* Houd rekening met de oventemperatuur bij het
toevoegen van ingrediënten �jdens het bakken. Verbrand
je niet, houd de oven zo kort mogelijk open en realiseer je
dat de temperatuur wat zal zakken door de toevoeging van
koude groenten (en schaal).

Voor erbij:
• Prak het avocadovruchtvlees met een vork en meng dit
direct met zuivel.
• Voeg wat limoensap, zout en fijngehakte munt naar
smaak toe.
* Wanneer je een dikke yoghurt gebruikt kun je die enkele
uren van tevoren nog een poosje ophangen in een schone
na�e theedoek (in een zeef boven een kom). Zo krijg je
hangop en maak je een steviger avocadocrème.
• Hak de amandelen grof, zo zijn ze lekker door, op of bij
de salade.
• Als je wilt kun je forel even verwarmen en serveren met
de olijven.
• Dien alles samen op met de harissa die jij het lekkerst
vindt.

Annemarie
Amico fairfood
Kookservice met persoonlijke aandacht
recepten@nieuwmos.nl

Wat heb je nodig?
Voor de ovenschotel:
• ollijfolie • zout • aardappel • zoete aardappel • rode ui
• pas�naak • courge�e • komijnpoeder • korianderzaad
• Knoflooktenen nog in het velletje • zwarte peper
• gemberpoeder • gembersiroop
Voor de salade:
• corno = zoete puntpaprika • appel (golden delicious)
• vers limoensap • gembersiroop • peperige rucola
• goede olijfolie
Voor erbij:
• gerookte forel • kalamata of andere lekkere zwarte
olijven • avocado • zure room (of dikke/Turkse/Griekse
yoghurt) • limoensap • verse munt • zout • bruine
amandelen • harissa
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S��� ��� da��!
Zaterdag 10 december - 19.30 - 22.00 uur
Na meer dan 35 jaar dragers en ondernemers van de
Mos-winkel in verschillende vormen en groottes te zijn
geweest, is de tijd gekomen om afscheid te nemen van
Theo Jacobs en Heleen Francke.

F�es������ afs���i� T�e� �� H�����
Houdt onze nieuwsbrief in de gaten voor meer info. Nog geen nieuwsbrief en
wil je die wel ontvangen? Meld je dan aan via de website.
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