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Wij wonen op de derde planeet vanaf de zon. We bewegen met de
aarde in een soort eivormige baan rond de zon en pauzeren alleen drie
dagen rondom midwinter en rondom midzomer. Verder gaat de
beweging al�jd voort, als een spiraaldans door de seizoenen en door
ons leven heen. Al�jd ontstaat er weer het nieuwe, ook als dat
middenin de diepe winter heel ver weg lijkt. Toch gaat het weer
gebeuren, de eerste groene sprietjes die de nieuwe lente aankondigen.

Bij Nieuw Mos komt een grotere omloop tot zijn einde en gaat
tegelijker�jd verder in een nieuwe. In dit nummer schrij� Theo Jacobs
zijn laatste deel van de ‘Onvoltooide geschiedenis van Nieuw Mos’. Zijn
geschiedenis bij Nieuw Mos komt tot een einde en het moment van
afscheid nemen is gekomen. Het is fijn dat we daar de �jd voor kunnen
nemen. Terugkijken, dankbaarheid, ontzag, verwondering, blijdschap,
juist aan het einde voelt alles nog één keer heel dichtbij. Zoveel
hartverwarmende reac�es van onze klanten, wat een betrokkenheid bij
de historie van Nieuw Mos en iedereen die daar aan bij hee� gedragen!
De bezieling van Theo hee� gewerkt als een antenne die zoveel
gelijkgestemden hee� aangetrokken. Als volgende genera�e
ondernemers van Nieuw Mos is dat voor Ruben, Joren en mijzelf iets
om met het grootste respect mee om te gaan. Ook wij ervaren grote
dankbaarheid voor al het mooie werk dat Theo samen met Heleen en
zijn team hee� gedaan.

En ook al ben ik niet meer zo piepjong, het voelt wel als beginnen aan
een nieuwe omgang van de spiraal en dat voelt jong en nieuw. In de
rus�jd van het najaar en de winter namen wij de �jd om elkaar beter
te leren kennen en om ons ondernemerschap en onze dromen van en
met Nieuw Mos te gronden, om ze straks te kunnen laten ontkiemen.
We hebben de eerste stapjes in het ondernemerschap van ons driespan
verkend en ik kan zeggen, dat voelt erg goed en leuk!

De dans van Nieuw Mos gaat verder, samen met onze klanten,
medewerkers, leveranciers, producenten en iedereen die zich
betrokken voelt bij wat Nieuw Mos was, is en zal zijn.
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In dit laatste deel van ‘De onvoltooide geschiedenis van Nieuw Mos’ zien
we steeds meer initiatieven om de zo gewenste doorbraak van biologische
teelt en voeding te bewerkstelligen. Het is nu of nooit, verkondigen diverse

marktpartijen. Maar de alternatieve natuurvoedingswinkels met hun
trouwe klanten waren niet de grootste aanjagers: de overheid gaat zich
meer roeren, de supermarktsector, onder aanvoering van AH, krijgt

serieuze belangstelling en de bekende groothandels, zoals Natudis, willen
de boot niet missen en willen hun kansen benutten.

Gaandeweg bleek echter dat de eko-
beweging wel enige (financiële) steun
kon gebruiken. Er was gebrek aan geld
voor consumentenvoorlich�ng,
promo�e, onderzoek, opleiding en
steun voor boeren die wilden
omschakelen. Daarnaast ging het en
gaat het nog steeds om een ongelijk
speelveld: als de vervuiler niet betaalt
moet de overheid in ac�e komen! De
overheid kwam pas in beweging onder
druk van Europa. Vanaf 1987 werd er
gewerkt aan een Europese verordening
betreffende de biologische landbouw
die in 1991 tot stand kwam en die de
na�onale overheden noodzaakten tot
wet- en regelgeving en de aanwijzing
van een cer�ficerend orgaan. De
Nederlandse overheid wees hiertoe
SKAL aan en het EKO-keurmerk kreeg
een we�elijke basis.

Volgens deminister voldeed
de biologische landbouw,
waarin al veel boeren
werkzaamwaren, bij uitstek
aan de eisen die aan een
duurzame landbouw gesteld
worden.

In 1994 werd Van Aartsen de nieuwe
minister van landbouw; het was de
eerste keer dat een VVD’er, en ook
iemand die geen banden had met de
sector, aan het roer kwam. In die �jd
speelde het probleem van het
mestoverschot. Volgens de minister en
zijn collega De Boer (van milieu) moest
de veestapel met 25% worden
ingekrompen. In dit licht gezien was het
Van Aartsen duidelijk dat de sector
moest vernieuwen/ moderniseren naar
een duurzame landbouw. Volgens de
minister voldeed de biologische
landbouw, waarin al veel boeren
werkzaam waren, bij uitstek aan de
eisen die aan een duurzame landbouw
gesteld worden. Dit was hoopgevend.
Toch viel het ondersteunend beleid
tegen. In hoofdzaak stelde hij voor de
komende vier jaar 50 miljoen gulden
beschikbaar voor steun aan boeren die
wilden omschakelen. Voor de rest, zeker
bij deze VVD-minister, moest de markt
het zelf doen. Nie�emin gaf de minister
wel een duidelijk posi�ef signaal af. In
de tweede hel� van de negen�ger jaren
steeg het aantal verkooppunten van
biologische producten gigan�sch. Daar
waren vooral de supermarkten

verantwoordelijk voor. We zien dan
ook de omzet in de supermarkten
boven die van het speciaalzakenkanaal
–natuurvoedings- en reformwinkels–
uit groeien.

Biologische landbouw een
historische kans
Met de komst van D’66-minister van
landbouw Brinkhorst in 1999 s�jgen
de verwach�ngen voor meer steun.
Biologische landbouw is een
speerpunt van zijn beleid. De
problemen in de varkenssector zijn
niet opgelost; hij spreekt zelfs van een
noodzakelijke sanering van 50%!
Voordat de minister zijn plannen
bekendmaakt laat hij zich adviseren
door een denktank met
vertegenwoordigers van de
biologische sector onder leiding van
Biologica-voorzi�er Ria Beckers –oud
frac�evoorzi�er van de PPR en
GroenLinks in de Tweede Kamer.
Biologica was in 1993 opgericht als
brancheorganisa�e voor de
biologische land- en tuinbouw om
marktvergro�ng en
consumentenbekendheid te
bevorderen. Sinds 1994 was Beckers
daarvan voorzi�er en kreeg de sector
een voor Haagse kringen sterke
lobbyist en hartstochtelijk
pleitbezorger.

Het advies van de denktank o.l.v.
Beckers loog er niet om; de �tel:
‘Biologische landbouw een historische
kans’! In dit advies werd onder andere
gewezen op een integrale aanpak, een
financiëel/ fiscaal beleid gericht op
meer middelen, vergroening van het
belas�ngstelsel en

investeringspremies; het
aspect van ‘de vervuiler
betaalt’ kwam aan de orde
door het zbelasten van milieu-
onvriendelijke produc�e.
Het bevorderen van rela�eketens
tussen producenten, verwerkers en
handel was ook een belangrijke
aanbeveling.

In het najaar van 2000 verscheen de
ministeriële nota ‘Een biologische
markt te winnen’.
Voor de komende vier jaar werd het
ongekende bedrag van 277 miljoen
gulden beschikbaar gesteld. Er was
veel geld voor onderzoek weggelegd,
maar ook voorlich�ng en onderwijs en
aandacht voor de verbetering van de
ketens kwamen ruimschoots aan bod.
Voor de duurzame ondernemersa�rek
(DOA) kwam het meeste geld vrij,
maar dat geld kon ook door andere
ondernemers dan uit de biologische
sector worden benut. Omstreden was
dat de omschakelingsregeling –om
boeren tegemoet te komen die van
gangbaar naar biologisch wilden
omschakelen– snel werd beëindigd.
Dat maakte het niet gemakkelijker om
biologische boer te worden. Er werd
een ‘task force’ ingesteld om de
gewenste uitvoering aan het beleid te
geven. De meeste aandacht, zoals de
�tel van de nota al aangaf, was gericht
op s�mulering en vergro�ng van de
markt. Daar hebben de
natuurvoedingswinkels ook van
geprofiteerd (zie verder).

Lees verder op pagina 20

- Achtergronden van Nieuw Mos -- Achtergronden van Nieuw Mos -

deel 6

In dit krachtenveld ontstaat een
toenemende druk op de winkels om te
professionaliseren (d.w.z. meer
‘gewoon’ worden) en uit te breiden. De
hechte band van winkels en klanten
wordt minder, want er moet juist een
nieuwe groep klanten worden
aangeboord: de zogenoemde ‘light
users’. En deze moeten niet afgeschrikt
worden door de ‘incrowd’ van de z.g.
‘heavy users’. Het ‘community denken’
wordt meer en meer vervangen door
‘marke�ng’. De Moswinkel, die nu
Natuurwinkel Amersfoort heet, groeit
in deze �jd meerdere malen uit zijn
jasje.

“Biologisch is eigenlijk heel logisch”
wordt in dit nieuwe, marktgerichte
denken een van de eerste slogans. De
vraag blij� ook anno 2022: logisch voor
wie?

Overheid
Toen de alterna�eve beweging begin
zeven�ger jaren van de vorige eeuw
opkwam, was biologisch eigenlijk
helemaal niet logisch, vanuit de
overheid gezien. Na de oorlog wilde de
overheid de landbouwsector
herstructureren teneinde de efficiën�e
te verhogen en de kostprijs te verlagen.
Dit was weer goed voor de export –
deviezen waren zeer gewenst–, voor de
voedselprijzen en dus voor de welvaart
en de voedselzekerheid. De boer zou er
ook beter van worden. Door
ruilverkaveling en grootscheepse
sanering (!) ontstonden zo grotere
bedrijven, intensief in plaats van
extensief, en dus minder
grondgebonden. Kunstmest en
bestrijdingsmiddelen werden een
belangrijk onderdeel van de
bedrijfsvoering.

De alterna�eve sector stond voor
kleinschalige, ecologische
bedrijfsvoering met nadruk op
harmonie met de natuur/ bodem en
opbrengsten die hiermee in
overeenstemming zijn. Dat was andere
koek. Treffend was dan ook de
uitspraak van de toenmalige
landbouwminister van der Stee in
1976: “Alterna�eve landbouw hee� de
bijsmaak van teruggaan naar het
produc�eniveau van 1880, en die
opbrengsten waren niet erg hoog.”
Voor de alterna�eve sector was
overheidssteun in beginsel ook niet
gewenst. Hun beweging was gericht op
het creëren van een alterna�ef voor de
consump�emaatschappij en dat werd
Oranje Vrijstaat en de
kabouterbeweging (zie deel 1 van deze
serie).
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In Het Lokaal, een industriële broedplaats van lokale
ondernemers in Amersfoort, ontmoet ik Barend in Boots
koffiebranderij. Terwijl Florian (22) druk aan het branden is,
nemen wij plaats aan tafel. Barend blijkt al snel niet alleen
een energiek en bevlogen ondernemer te zijn, maar ook
een enorme koffiegenieter. Hij drinkt de achtste kop van
vandaag, tegen een gemiddelde van 20 koppen per dag.

Wat maakt Boot anders dan andere koffies?
Boot koffie is van specialty kwaliteit: onze boeren worden
goed betaald en de koffie wordt met respect voor mens, dier
en milieu en het liefst biologisch gemaakt. Alle koffie van
Boot die bij Nieuw Mos verkrijgbaar is, is biologisch
gecertificeerd. Onze spreuk is: Geluk door Smaak. We zijn
heel erg gericht op smaak, beleving en ervaring. Dat is de
essentie van Boot: dat je ziel geraakt wordt.

Hoe kan je ziel geraakt worden door koffie? Hoe
werkt dat?
Met heel goede koffie is dat ontzettend makkelijk. Daarin zit
een ongelooflijk spectrum aan geuren en aroma's
verborgen, we vermoeden duizenden. Het is een sensatie
waarin je steeds iets nieuws meemaakt. En wat is nou het
mooie van steeds iets nieuws meemaken? Dat je heel erg
NU bent. Koffie heeft ongelooflijk veel diepte, nog meer
diepte dan wijn. Het leuke is dat het niet moeilijk is om de
kwaliteit te proeven. Het is gewoon feitelijk durven, durven
te verbinden met je eigen associaties die in je brein
oppoppen, en zo begin je.

Wat is jouw bezieling met koffie?
Ik vind het ontzettend fijn om mensen blij te maken. Dat is
heel dankbaar. En als tweede, dit heb ik nooit eerder
gezegd, ik wil heel graag gezien worden door anderen.
Koffie is een medium waardoor ik kan communiceren met
anderen en mensen ook op zielsniveau zichzelf en, bij tijd
en wijle, ook de ander beter voelen.

Hoe merk je als consument dat Boot zo gericht is op
smaak, beleving en ervaring?
Allereerst natuurlijk aan onze goudkleurige verpakking,
waar we ontzettend trots op zijn. Ook kun je kijken naar de
intensiteit en smaakomschrijving op de verpakking,
bijvoorbeeld rietsuiker, chocolade of citrus. We zijn daar
niet uniek in, maar waren wel de voorlopers.
We zijn in ons bedrijf heel goed in de juiste smaken koffie
vinden. Die gevoeligheid zit op allerlei manieren bij onze
medewerkers, daar zijn we op gericht. Dat is niet makkelijk
te kopiëren.

Boot was de eerste die specialty koffie aanbood op de
Nederlandse markt. Vijf procent van alle koffie op aarde
valt onder deze hoogste kwaliteit koffie, waarbij gebruik
wordt gemaakt van single origin (één koffieras) of single
estate (één plantage) koffie. Dit is koffie die op de proeftafel
van professionele koffiecuppers minstens 80 van de 100
punten krijgt. Wijzelf zetten dat criterium zelfs op 84
punten. Je kunt stellen dat we de koffiecultuur zoals die nu is
in Nederland mede hebben vormgegeven.

Wat is de rol geweest van jouw vader, Jacob Boot,
oprichter van het bedrijf, en van jouw broerWillem?
Mijn broer Willem en ik zijn thuis door het koffievirus
aangestoken. Mijn vader was altijd al weg van heel mooie
kwaliteiten koffie. Hij was in de jaren ‘60 directeur van een
grote koffiebranderij. Heel mooie lodges koffie gingen
gewoon door de blend tray. Dat vond hij zonde. In de tijd
dat vacuüm verpakte voorgemalen koffie in de supermarkt
gangbaar werd, propageerde hij juist de groene bonen van
de plantages; heel revolutionair. Hij vond een kleine
koperen koffiebrander uit voor thuis en in horeca waar

Drink je koffie in het eetcafé van Nieuw Mos, dan drink je Boot koffie. En die staat niet toevallig op
de menukaart. Boot is pionier in koffieland en wenst consument én boer gelukkig te maken. “Alle
schakels in ons productieproces kloppen”, aldus eigenaar Barend Boot (67). En dat is volgens hem
goed te proeven. “Met onze koffie wordt je ziel geraakt.”

mensen zelf verse bonen in kunnen branden: de Golden
Coffee Box. Rond de box werd een winkeltje gebouwd, wat
veel landelijke aandacht kreeg.

De box verkocht niet zo veel als hij wenste, maar de winkel
werd wél een succes. In 1993 namen mijn broer en ik het
bedrijf over. Later werd ik de enige eigenaar en werkten we
samen. Willem heeft een koffie-trainingsbedrijf in de VS dat
scholing in vele koffielanden geeft en hij bezit enkele kleine
specialty koffieplantages. Hij drukt internationaal zijn
stempel op de koffiewereld, wat ook bijdraagt aan de
betekenis en het motto van Boot.

Je bent je carrière begonnen in het welzijnswerk en
je was kraker en idealist. Hoe ben je in het
familiebedrijf terecht gekomen?
De overstap van welzijnswerk naar koffie is heel natuurlijk
geweest. Ik vond het vak van mijn vader vroeger prachtig,
maar ik mocht niet in de winkel staan omdat ik te lang haar
had. En ik wilde de wereld verbeteren; dat wil ik trouwens
nog steeds. Actievoeren vond ik het mooiste wat er was.

Maar met koffie ben je toch ook eigenlijk aan het
actievoeren! Uiteindelijk draait het om het geluk dat je
brengt, niet alleen voor de consumenten, maar ook voor de
boeren. We betalen de boeren goed en geven ze een
premie om de koffie te verbeteren en duurzaam te werken.
En we zetten de naam van de boer en de herkomst van de
koffie op de verpakking, waardoor de boer makkelijk meer
klanten krijgt. Boot was in Colombia een van de eersten die
biologische koffie afnam. We waren daarmee ook een
voorbeeld voor anderen. Onze Colombia koffie is van
nature praktisch klimaatneutraal. Dat komt door de manier
waarop deze coöperatie van boeren al 20 jaar biologisch
verbouwt in een ongelooflijk mooi natuurgebied.

Wat is de droom van Boot voor de toekomst?
We willen iets meer winst maken om gezond te blijven en
bepalender te zijn in de markt. Onze boeren moeten nu
nog een deel van hun bonen onder de waarde verkopen
omdat er niet genoeg afzetmarkt is. Daarom wil ik bij deze
via Nieuw Mos een oproep doen: we zoeken bedrijven die
specialty koffie 85+ willen schenken!

Ik zie Boot in de toekomst voor me als een sociale
onderneming. Over vijf jaar wil ik dat een paar
koffieboeren mede-eigenaar zijn van Boot. En ik wens dat
het bedrijf Boot en haar waarden, waar mijn vader mee
begon, ook blijven bestaan als ik er niet meer ben.

Wil je trouwens een kopje koffie?

Een gewetensvraag omdat ik al 20 jaar geen koffie meer
heb dronken. Ik krijg er hartkloppingen van. “Cafeïnevrije
koffie, kan dat ook?”
Barend gaat aan de slag en serveert me de heerlijk
geurende Columbia Cafeïnevrij Organic Kachalu. Ik neem
een slok...

Ongelooflijk. Ik proef donkere chocolade, vooral in de
nasmaak. Wat een sensatie!

Ja, klopt! Het kopje koffie dat je gewend bent om te drinken
en de gevoeligheid die je daarbij hebt, de bereidheid om
iets anders te proberen, dat geeft zeker ook een glimp van
je ziel. Daar ben ik van overtuigd.

En zo neem ik afscheid van Barend, met een vaag besef dat
hij even, heel even, diep in mijn ziel heeft kunnen kijken…

NB. Vanaf december wordt de koffie weer in Baarn
gebrandt. Alles op 1 locatie, wel zo duurzaam.

Bezield Bakkie Boot
Specialty koffie van gelukkige boeren

Golden Coffee Box (foto: Boot koffie)

Barend met gelukkige koffie-boeren
(foto: Boot koffie)

foto: Boot koffie

Door Karin van deWetering
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Huub Lenders vertelt over
duurzaamheid in de prak�jk.

Voor een nat�ur�ijn
betaal je wat hij kost

Inmiddels zit de druivenoogst op ons domein Albergue do
Bonjardim in kannen en kruiken. Zuren, tannine,
kleurintensiteit, alcohol en volheid (body) bepalen de kwaliteit
van de wijn. Als die alle aanwezig zijn in de wijn, dan is de wijn
niet te zuipen, maar dan hee� de wijn wel poten�e om te
rijpen naar het hoogste niveau! Om die ingrediënten bij elkaar
te krijgen heb je gezonde rijpe druiven nodig en een intensieve
macera�e, contact tussen de schillen van de druiven en het
sap. Dat contact vindt plaats in granieten ‘lagares’, open tanks
waarin de most met blote voeten wordt getreden. Dan heb je
echt contact met de gistcellen en aan het temperatuurverschil
merk je waar de fermenta�e volop bezig is. Al die onzin kun je
ook via mechanisering en met enzymen doen en met wel 60
chemicaliën kun je de wijn zonder arbeid technisch perfect
krijgen. Tja, dat is het verschil tussen natuurwijn en
commerciële wijn.

De beslissing om producten op een natuurlijke manier te
produceren hee� invloed op de onze aanslag op de natuur en
de gezondheid van de mens. O�ewel: de sociale kosten. Het
zou voor de consument duidelijk moeten zijn, bij de aankoop,
hoe groot de sociale kosten zijn. Of anders gezegd: hoe ver
staat het product af van de beste manier van produceren. Wij
noemen dat de Best Prac�ce Price (BPP): “De prijs die het
product zou hebben gekost, als het duurzaam zou zijn
geproduceerd en duurzaam is”. De prijs die je betaalt zal
meestal lager liggen. Bijvoorbeeld een donut met veel suikers,
vet en chocolade gemaakt door slecht betaalde arbeiders, of
speelgoed van niet recyclebaar materiaal; daar zi�en sociale
kosten aan. Met BPP staat er op het product hoeveel procent
je maar betaalt van de prijs, inclusief sociale kosten. Dat
noemen we de BPP-index. Op je kassabon staat dan het
gemiddelde percentage van jouw aankopen. Dat gemiddelde
percentage is jouw persoonlijke duurzaamheidsgraadmeter
o�ewel jouw BPP-index. Op een verjaardag kun je die noemen
of als je gaat daten is je eerste vraag: “Wat is jouw BPP-
Index?”.

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).

Huub

- Column -

D� e��n��� v�� �� �l�n�
“Etherische oliën zijn vluchtige oliën, die door middel
van stoomdestillatie worden verkregen”, vertelt
Marieke. “Daarvoor zijn vaak zeer veel planten nodig,
waardoor de olie kostbaar en zeer geconcentreerd is.
De helende eigenschappen van de plant en de geur
zitten in deze olie. Er is een wezenlijk verschil tussen
synthetische olie en natuurlijke olie. In de
synthetische olie zitten geen helende eigenschappen
van de plant en de geur kan zelfs verstorend werken
op de mens.”

G��� d�e� �et� �e� �� ��m�edst�est�n�
Misschien ken je het wel, je ruikt een geur en ineens
kom je in een hele andere sfeer. Zo werken
natuurlijke etherische oliën ook. De geuren doen iets
met je gemoedstoestand en kunnen je in een andere
staat van zijn brengen, rust geven, aarding,
ontspanning, loslaten of ze kunnen juist opwekkend
zijn en energie geven.
Het zijn de eigenschappen van de plant, die via de
geur tot je komen. Zo is het bekend dat lavendel rust
en ontspanning geeft en citroen focus. Maar
wanneer Marieke mij haar favoriete olie ‘ylang ylang’
laat ruiken ben ik echt verrast. Ik voel mij direct meer
in het hier en nu en ontspannen worden.

Ook vertelt Marieke dat de geur van jasmijn
ondersteunend werkt bij stress en een opbeurende
werking op je gemoed kan hebben, dat mandarijn
kan ondersteunen bij een goede nachtrust en dat
cederolie in je kledingkast de motten verjaagd.
Pepermunt en basilicum helpen om je geest helder
te maken, wat fijn is als je je wilt focussen.
Sandelhout wordt ook wel gebruikt bij meditatie en
om een diepe ontspanning te ervaren. Citrusgeuren
zijn over het algemeen vrolijkmakend; in deze oliën
zit de kracht van de zon.

He� ���� �� �i��ns�h����� v��
�� �l�n�, ��� �i� �� ���� �� ��
k����

Wanneer het buiten koud is en we weer meer binnen vertoeven, is er niets fijner dan jezelf te verwennen met
heerlijke geuren die ook nog dieper doorwerken op lichaam en geest. Marieke, van de hvc-afdeling
(verzorgingsproducten, voedingssupplementen en cosmetica) bij Nieuw Mos, vertelt daar enthousiast over
wanneer ik haar interview over etherische oliën en hun werking.

Na�� ������ �����
“Juist in de wintertijd is het heerlijk om lucht-
zuiverende oliën te gebruiken zoals dennen,
eucalyptus, tijm, ravintsara of de Davos-mix”,
aldus Marieke. ‘Om lekker naar binnen te keren en
een knusse wintersfeer te creëren kun je
kaneelbladolie gebruiken, mandarijn, sinaasappel
of de kerstmix van het merk Chi.”

Marieke laat mij ook de ‘Back to Earth’ airspray
ruiken; hier zit onder andere patchouli, ylang
ylang en lavendel in en ik ervaar de aardse geur.
Ik word meteen helderder in mijn hoofd, merk ik.
Wat bijzonder dat geuren je zo direct die ervaring
geven!

H�� ������� �� e����is��� ����
Er zijn diverse manieren om de etherische oliën te
gebruiken. Echter, ze zijn enorm geconcentreerd
en vaak niet direct op de huid te gebruiken. Dit
kan zelfs tot verbranding leiden. Van de mildere
oliën, die geschikt zijn voor de huid, kun je enkele
druppels toevoegen aan een basisolie, zoals
jojoba- of amandelolie, voor bijvoorbeeld
massage of in het (voeten-) bad.
Een aroma diffuser is een goede manier om de
geur van een olie in een ruimte te verspreiden.
Door de optimale temperatuur en
luchtvochtigheid van de verdamping komt het
aroma het beste tot zijn recht. Een aromasteentje,
waar je enkele druppels op doet, kun je gebruiken
voor kleine ruimtes of in je kast. Een verdamper
met een waxinelichtje wordt ook veel gebruikt,
echter kan de olie te heet worden en daardoor
niet volledig tot zijn recht komen. De airspray’s
zijn bedoeld om in een ruimte te spuiten, zodat de
geur zich verspreidt.

A�i��� �� Wi�

Marieke geeft graag advies over hoe je de oliën van de merken Purasana
en Chi kunt gebruiken. Ook zijn er folders met een overzicht over de
werking van de verschillende oliën en zijn er testers om de olie direct te
ervaren.

Marieke is aanwezig voor advies van dinsdag t/m zaterdag van 14-17 uur.

Etherische oliën
en hun werking op
lichaam en geest
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We laten je graag kennismaken met een aantal van onze nieuwe medewerkers.

Welkom bij nieuw mos!

In oktober is Victorine bij ons gestart voor
16 uur per week op de broodafdeling.
Victorine is 54, woont in Zeist en komt
zeer regelma�g op de fiets naar de winkel;
ze houdt enorm van fietsen. Na vij�ien
jaar als radiodiagnos�sch laborant op de
röntgenafdeling van een ziekenhuis
gewerkt te hebben, werd dit haar te
protocolair; ze kon niet voldoende
aandacht aan de mensen besteden. Dit
was de reden om van haar hobby haar
werk te maken en een opleiding tot
Registervinoloog te volgen. Victorine is
gaan werken bij Henri Bloem en later bij
de Gouden Ton.

Een andere belangrijke eigenschap van
Victorine is dat ze zich graag verdiept en
graag studeert over allerlei aspecten in
het leven. Zo kwam ze bij de
natuurgeneeskunde en klassieke
homeopathie terecht en hee� ze sinds
acht jaar een eigen prak�jk klassieke
homeopathie in Zeist. “Het mooiste is toch

Sinds augustus van dit jaar werkt Hennieke van den Ham in ons
warenhuis. Hennieke is de zus van Gerianne, die we in een
eerder nummer aan je hebben voorgesteld. Hennieke is 19 jaar
en woont met haar ouders in Nijkerk. Na een opleiding
bloemist/ stylist hee� ze werkervaring opgedaan bij een
bloemist. Hennieke: “Ik vind het erg leuk om klanten te helpen
aan iets waar ze blij van worden, maar ik was wel toe aan een
verandering en zo ben ik hier terecht gekomen.”

Als bijbaantje werkte Hennieke naast haar opleiding bij een
gezondsheidswinkel, waar het persoonlijke contact met de
klant net zo belangrijk is als bij Nieuw Mos. Als ik Hennieke
vraag wat ze het leukste vindt aan het werken bij Nieuw Mos
zegt ze dan ook heel resoluut: “het contact met de klanten, ze

blij maken met hun aankopen, het verhaal achter de producten
te vertellen.”
Hennieke is een harde werker; haar collega’s noemen haar ook
wel een bezige bij. Als er even geen klanten zijn gaat ze gelijk
aan de gang met andere werkzaamheden; ze zit nauwelijks s�l.

Bloemen en mooie kleding, het lijkt een totaal ander product
maar er zijn ook overeenkomsten. Hennieke: “Kleuren zijn
belangrijk. Iedereen hee� zo zijn of haar voorkeur. Ik vind het
dan ook enorm leuk om iets te verkopen dat een klant enorm
goed staat qua kleur.”
Naast het klantcontact geniet Hennieke ook van de
samenwerking met de collega’s. “Naast het contact met de
collega’s uit het warenhuis, ontmoet ik ook steeds meer mensen
uit de natuurvoedingswinkel. Leuk om van mijn collega’s te
horen waarom ze hier werken”, vertelt ze.

In haar vrije �jd speelt Hennieke (al sinds haar zesde) graag
piano, van klassiek tot modern, echt van alles. Ook is Hennieke
een echte crea�eveling, die graag knutselt. Daarnaast is ze
graag in de tuin aan het werk of helpt ze haar ouders op de
boerderij.

Vict����� H���r�
medewerker brood

Hennieke van den Ham
medewerker warenhuis

wel als mensen gezonder en vrolijker
hun leven kunnen vervolgen”, zegt ze.
Daarnaast is Victorine dië�ste.

De stap van wijnhandel naar klassieke
homeopathie en de
natuurvoedingswinkel is dan ook niet
een hele grote voor Victorine. Het
voelt meer als een natuurlijk vervolg.
Victorine: “Wijn verkopen is leuk, maar
ik vind het nog veel leuker om mensen
te adviseren over gezondheid en
gezonde voeding en dan komt mijn
natuurgeneeskundige en
homeopathische kennis natuurlijk goed
van pas. Maar voor een wijn�p mag je

me natuurlijk ook al�jd vragen”, vult
ze lachend aan.

De afgelopen 3,5 jaar hee� Victorine
bij de Groene Winkel in Zeist
gewerkt maar wilde graag
doorgroeien in het bedrijf en vond
bij Nieuw Mos daarvoor meer
mogelijkheden. “Ik werk hier nog
maar kort, maar heb het erg naar
mijn zin!”

Naast studeren en fietsen wandelt
ze graag met de hond of luistert naar
(klassieke) muziek. Victorine is
getrouwd met Theo en hee� een
dochter, Lo�e, van 18 jaar.

door Ruben KoolKaki fruit

Heb jij de kaki al eens geprobeerd? Deze vrucht lijkt een beetje op een oranje
tomaat met een mooi kroontje aan de bovenkant en smaakt heerlijk zoet. Het is een
zachte vrucht, waar je een combinatie van abrikoos, dadel en mango in proeft. Hoe
je de kaki eet? Zo rijp mogelijk! Als de vrucht zacht aanvoelt en de schil een beetje
doffer wordt, dan is je kaki rijp. Je kunt hem zo eten, gewoon met schil en al. Als je
wilt kun je de vrucht ook door midden snijden en beide helften uitlepelen. Het
vruchtvlees is ook lekker in smoothies of door de yoghurt.

Een kaki is naast dat hij heel lekker is ook erg gezond. Hij bevat bijna geen vet en
veel vezels. De vrucht is rijk aan vitamines en mineralen zoals fosfor, vitamine A en
C, die weer goed zijn voor de vermindering van ontstekingen en voor je gezichts-
vermogen. Ook zijn deze vitamines en mineralen cholesterol- en bloeddruk-
verlagend. De kaki bevat zoveel vitamine A dat je met het eten van een tot twee
stuks per dag al aan je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zit.

Het kakiseizoen loopt ongeveer van november tot en met februari.

Margot maakt t

Eens in de maand rijdt Ruben naar Utrecht om de auto vol te laden met allerlei
heerlijke taarten van Margot Versteegen. Margot maakt heerlijke vegan, glutenvrij en
suikerbewuste taarten. Nadat ze klaar zijn snijd ze ze in punten en worden ze
ingevroren. Ze werkt met pure ingrediënten en maakt gebruik van
kokosbloesemsuiker om te zoeten. Kokosbloesemsuiker wordt gemaakt van de nectar
van de bloemen van de kokospalm. Het voordeel van kokosbloesemsuiker is dat het
een lage glycemische index heeft, waardoor het de bloedsuikerspiegel meer in
balans houdt.
Ook als je niet vegan of glutenvrij eet zijn de taartjes een echte aanrader!

Bij Nieuw Mos hebben we de volgende taarten van Margot:
Bosvruchtentaart, Zoute karameltaart, Citroen-limoentaart, Raw chocoladetaart,
Pompoen-cheesetaart, Bountytaart, Bramentaartje

Lye Cross gerijpte Cheddar

Cheddar: menige Nederlander denkt bij het horen van de naam aan een
oranjeachtige smurrie verpakt tussen plastic velletjes. Een product dat de naam
Cheddar geen goed doet, want Cheddar is en prachtige, traditionele harde kaas uit
Engeland en geen smurrie tussen velletjes.

Lye Cross Farm produceert een traditionele biologische cheddar die meerdere prijzen
heeeft gewonnen, een bijzonder romige en gerijpte kaas die niet onder doet voor de
Nederlandse kwaliteit. Uitgelicht is de gele (niet de oranje) Mature Cheddar. Deze
kaas is pikant gerijpt. Door de rechtstreekse inkoop is de prijs in onze winkel zeer
gunstig.

De Lye Cross-boerderijen spannen zich in voor een harmonische manier van
landbouw. In 25 jaar zijn er twaalfduizend bomen geplant op en rond de bedrijven.
Naast de graslanden zijn wilde weiden met bloemen ingericht voor bijen en
insecten. Daarnaast spant men zich in voor dierwelzijn. De dieren krijgen gras en
staan grotendeels buiten.

Producten uitgelicht
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Tussen bezieling en resultaat:
magisch ondernemerschap

Bezieling is een van de vier kernwaarden van Nieuw Mos.Deze kernwaarde
was de keuze van Theo, die de afgelopen jaren nog betrokken was bij de
vernieuwing van Natuurwinkel naar Nieuw Mos.Het is eveneens het thema
van dit winternummer. In de winter keren we naar binnen en maken we
opnieuw contact met onze bezieling, bepalen we weer waar we staan en
waar we naartoe willen, verbonden met onze diepste kern.Wat is bezieling
en hoe verhoudt bezieling zich tot het (commerciële) ondernemerschap?
Afgelopen herfst gingen Ruben,Anita en Joren op cursus bij Jan Jaap
Korevaar en Marjorie Pennings om deze relatie te onderzoeken.De cursus
“Magie van Leiderschap”werd een intense reis waarin we onszelf en elkaar
beter leerden kennen in allerlei boeiende dimensies van ondernemerschap.
In dit stuk willen we je daar iets meer over vertellen.

De Magiër
Het uitgangspunt van de cursus “Magie
van Leiderschap” is de magiër in
onszelf. Wat houdt dat in? De Magiër is
een grenstovenaar, hij/ zij maakt
verbinding tussen verleden en
toekomst, tussen bezieling en
resultaat, tussen het mannelijke en het
vrouwelijke. De Magiër zoekt steeds
weer de balans tussen deze uitersten
om vanuit die posi�e volledig in het Nu
aanwezig te zijn en te handelen en in
ons geval te ondernemen. De Magiër is
verbonden met de inspira�e en het
‘hemelse’ en tegelijker�jd met de
materie en het ‘aardse’. Om contact te
kunnen maken met de magiër in

onszelf gingen we op onderzoek uit.
Naar onze eigen bezieling in het werk
wat we doen en in het leven. We keken
terug op alle ervaringen die ons hier
gebracht hadden en visualiseerden de
toekomst in ons werk. Ook keken we
naar onze mannelijke en vrouwelijke
leiderschapskwaliteiten: zijn ze in
balans en wanneer ze�en we welke in?
Handelen in de dagelijkse wereld met
aanwezigheid en bewustzijn vraagt
ondernemerschap van ons en steeds
weer terugkeren naar ons eigen
midden, naar de s�lte in onszelf, naar
de plek waar de magie plaats kan
vinden. De natuur is een plek die je
helpt contact te maken met die plek in
jezelf.

Bezieling
Nieuw Mos is bij uitstek een
onderneming waarin bezieling aan de
basis staat; bezieling om een bijdrage
aan een mooiere wereld te leveren, de
gezondheid van mens en milieu, maar
ook om de smaak en kwaliteit van
“echt” eten. Mooie woorden, maar op
een bepaalde manier ook wat
algemeen. Tijdens de cursus gingen we
dan ook op zoek naar onze eigen
bezieling, ieder van ons hee� dat in
zich en kan dat bijvoorbeeld voelbaar
maken door terug te gaan naar eerdere
momenten in je leven waarop je dit
ervaarde, momenten waarop je

helemaal “in je element was”. Hier

ontdek je dan jouw kracht, datgene dat
jij aan de wereld te geven hebt. Dat
maakt ons uniek en aanvullend op
elkaar, terwijl we samenwerken onder
de samenbindende missie van Nieuw
Mos.

Resultaat
We leven in een uitdagende �jd.
Allerhande kosten die we als winkel
maken, zoals energie en inkoop, zijn
gestegen. Het “bedrijfsresultaat” komt
onder druk te staan. We zijn echter
gaan ondernemen, niet puur om winst
te maken, maar omdat we geloven dat
we met ons ondernemerschap iets
waardevols kunnen neerze�en. Die
winst is echter wel noodzakelijk om te
kunnen blijven ondernemen; bezieling
alleen is niet voldoende.

Welke besluiten hebben we te nemen
om een gezond bedrijf te blijven zijn?
Om Nieuw Mos verder te ontwikkelen
en om een blijvende bijdrage aan een
gezonde aarde en een gezonde mens te
leveren. Wij hebben gekozen om
samen met elkaar een proces van
bezinning aan te gaan en aan het werk
te gaan met de magiër in onszelf, zo
kunnen we handen en voeten geven
aan gezond en magisch
ondernemerschap dat ons verder
brengt met de toekomst van Nieuw
Mos.

Door Anita Groenendijk & Joren Jacobs

Voor meer informa�e kun je kijken op:
h�ps://companywhisperer.eu/magie-van-leiderschap/

Jan Jaap en Marjorie organiseren proefavonden op Landgoed
’t Soete Zod op:
Donderdag 19 januari 20.00-22.00
Donderdag 16 februari 20.00-22.00
Donderdag 2 maart 20.00-22.00

De cursusdata voor 2023 zijn:
Woensdag/donderdag 15/16 maart
Donderdag/vrijdag 6/7 april
Donderdag/vrijdag 20/21 april

Jan Jaap Korevaar: h�ps://companywhisperer.eu/
Marjorie Pennings: h�p://spirit-in-work.nl/marjorie/

Landgoed ‘t Soete Zod
Kortenhoefsedijk 185 in Kortenhoef

De bezieling van Ruben

Tijdens de cursus stonden we op
een denkbeeldige lijn met aan de
ene kant ‘resultaat’ en aan de
ander kant ‘bezieling’. Het over
die lijn bewegen in mijn
handelen zodat er een op�maal
resultaat behaald wordt, vanuit
de bezieling om biologische
voeding te verkopen met een
gezonde bedrijfsvoering, is mijn
passie. Door met bewust-zijn te
werken in de economie kan ik
bijdragen aan eerlijke en faire
handel.

De bezieling van Anita

Ik houd er van om samen met
anderen plekken te creëren die
bijdragen aan het welzijn van
mens en aarde. Ik geloof in de
samenwerking en ontwikkeling
van ieders unieke talent in een
team en met elkaar kunnen we
een stukje werkelijkheid creëren
die bijdraagt aan een faire
economie en duurzame
produc�emethodes. Door te
werken in en met de materie, het
aardse veranderen we die ook
voor een betere toekomst.

De bezieling van Joren

Tijdens de cursus ontdekte ik dat
het mijn missie was om kwaliteit,
schoonheid en lichtheid in de
wereld te brengen. Dat geldt ook
voor mijn ondernemerschap; ik
handel niet in de eerste plaats
om te verkopen, maar om
mensen in verbinding te brengen
met producten (en producenten)
die kwaliteit vertegenwoordigen;
“schoon” produceren is daarbij
een basisvoorwaarde, met
schonere (mooiere) landschap-
pen en steden tot gevolg.

Wilg en Berk op het Landgoed ‘t Soete Zod
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Hoe het begon
Op zoek naar avontuur om reizend je
brood te verdienen, zeiden Anna
Cales en haar man Leon van den
Broek bijna 30 jaar geleden hun
horecabaan vaarwel en vertrokken op
de bonnefooi. Het werd Ecuador
dankzij een boekje uit de bieb. Ze
verdiepten zich in het land en
kwamen uit bij Otavalo, een stad
liggend op 2.500 meter hoogte in het
Andesgebergte en zijn naam dankend
aan de Otavalo indianenstam. Het
was liefde op het eerste gezicht. Het
land veroverde hun harten met haar
indrukwekkende natuur, kleurrijke
cultuur en gastvrije mensen. De
ambachtelijke producten op de markt,
zoals keramiek, sieraden en kleding,
waren prachtig en al snel ontstond
het idee om deze handgemaakte
producten in Nederland te verkopen
op markten en festivals.

Na vijf jaar van verkoop in Nederland
keerde het tij. In diezelfde periode
werd Anna benaderd door twee
kledingmerken die vroegen of zij een
wintertrui kon laten breien om in hun
collectie op te nemen. Hoewel ze dit
nog nooit had gedaan, ging Anna de
uitdaging aan.

Haken en ogen
Anna vloog terug naar Ecuador om
daar met de breisters te praten of zij
dit voor haar konden maken.
Ecuadoraanse indianen zeggen niet
snel nee, want dat is ongepast. Zelfs
niet als ze de opdracht niet helemaal
goed uit kunnen voeren. Aan de
eerste truien zaten dan ook flink wat
haken en ogen. Zo klopte de
maatvoering niet altijd met onze
Europese maten, waren de mouwen
ongelijk of de halslijnen te laag.

In hun eigen fabriekje wordt de
aangevoerde wol gesponnen,
plantaardig geverfd en
gedroogd.

Daarnaast bleek de wol uit eigen land
niet optimaal te zijn in het proces. Het
grootste heikele punt was de
dieselgeur die de wol met zich
meebracht. Doordat de indiaanse
spinnerijen op dieselolie werkten,
bleef deze geur hangen in de wol. Om
die geur eruit te krijgen, werden de
truien gewassen in de rivier waardoor
er stukjes hout in het breiwerk achter
bleven. Handmatig moest ieder stukje
hout uit iedere trui geplukt worden. Al
deze dingen samen zorgden voor een
veel stressvoller concept dan ze
daarvoor ooit hadden gekend.

Het werd een leerproces van jaren.
Met de juiste begeleiding verbeterde
het werk van de breisters, maar de
wol uit Ecuador bleef een
aandachtspunt. Ze kwamen in
aanraking met zachte alpacawol uit

het buurland Peru. Deze wol is
afkomstig van de berglama en
kwalitatief veel sterker. Anna en Leon
besloten de bedrijfsvoering geheel in
eigen hand te nemen en vanaf nu
uitsluitend met fijne, zachte alpacawol
en wol van het merinoschaap te
werken. De breisters waren erg blij
met deze overstap, want ze werkten
voor het eerst van hun leven met fijne
wol.

Eigen collectie
Van breien in opdracht groeide het
Inti-label uit tot een eigen collectie.
Deden Anna en Leon tot dusverre alle
taakonderdelen gezamenlijk, nu
richtte Leon zich op het
productieproces en de
communicatielijnen. In hun eigen
fabriekje wordt de aangevoerde wol
gesponnen, plantaardig geverfd en
gedroogd. Daarnaast wordt er een
kleine weefcollectie gemaakt in
samenwerking met lokale
handwerkers.

Anna nam de ontwerpen van de
truien, vesten, sjaals en accessoires
op zich en de vertaalslag ervan naar
de breisters. Haar ontwerp stuurt ze
naar haar hoofdbreister in Otavalo
die er vervolgens een voorbeeld van
maakt. Daarna kan Anna precies
aangeven wat er eventueel anders
moet en een paar dagen later is er
alweer een nieuwe versie waar ze
mee verder kan. Omdat het handwerk
is, is het eenvoudig aan te passen. Al
deze stappen gaan in overleg met
haar hoofdbreisters die technisch erg
goed zijn. Samen bepalen ze welke
mouwinzet ze gebruiken, welk kraagje
of welke steek.

Insteken, omslaan, doorhalen, af laten glijden… Misschien ken je dit
nog van je eerste poging om te leren breien. Een eeuwenoude
techniek waar je simpelweg wol en t�ee naalden voor nodig hebt. Ik
weet nog wel dat ik als klein meisje een wit/g�ijzig schapenwollen
vestje had dat kriebelde. Ik was een jaar of 5 en hoewel het lekker
war� zat, beg�eep ik niet zo goed waarom mijn ouders mij zó g�aag
dat vestje aan wilden doen. Het kriebelde! Eenmaal wat ouder leerde
ik dat mijn oma dat vestje zelf had gebreid. Het wollen kinder�estje
kreeg ineens betekenis en een gezicht. Het was handgemaakt door
mijn oma en ik zie voor me hoe de bol garen op tafel gelegen moet
hebben, met een enkele draad richting de t�ee naalden, om voor
haar kleindochter iets moois te creëren. Het is ditzelfde war�e gevoel
van een persoonlijk handgemaakt kledingst�k waar het prachtige
merk Inti Knit�ear voor staat.

Wol met een verhaal

Inti is familie
Inmiddels werken Anna en Leon samen met bijna
zevenhonderd lokale breisters die vanuit huis alles steek
voor steek uitvoeren. Veel vrouwen verdienen zo een
eigen inkomen. Omdat iedere breister haar naam op het
label van het kledingstuk schrijft, dat zij met trots gebreid
heeft, blijft de persoonlijke handgemaakte waarde van
kracht.

Wij werken samen met bijna
zevenhonderd lokale breisters
die vanuit huis werken

Elke veertien dagen komen de breisters uit de
omliggende dorpen met hun breiwerk bij elkaar in een
van de drie bedrijfjes die Leon en Anna hebben opgezet.
Daar wordt alles gecontroleerd en krijgen de breisters
nieuwe wol mee, zodat ze thuis weer aan de slag kunnen.
Als breister verdien je dus niet alleen een salaris, je krijgt
er een grote Inti-familie bij met alle sociale contacten!

30 jaar onderweg…
In het allereerste begin was het heel lastig voor de
breisters om een hechte band te vormen, omdat Anna en
Leon kwamen en gingen. Dit bood voor hen geen
zekerheid. Vandaag de dag, bijna 30 jaar verder, is dat
compleet anders. De breisters, hun gezinsleden en de
dorpelingen zijn één familie.

Een à twee keer per jaar gaan Anna en Leon voor een
paar maanden naar Ecuador om echt in contact te blijven
met de mensen en het productieproces achter hun
bedrijf. De groei van het bedrijf in Ecuador bracht een
leven vol familiefeesten, grapjes, het zien opgroeien van
kinderen en begrafenissen met zich mee. Voor de
toekomst staan er nog genoeg nieuwe plannen open. Zo
willen ze helemaal overgaan op baby-alpacawol wat nog
fijner is dan gewone alpacawol. En ze gaan voor meer
kwaliteit met een minder brede collectie.

Inti heeft zich onder de liefhebbers bewezen en is een
bekend merk geworden dankzij Anna, Leon en de
honderden vrouwen die met liefde en passie steek voor
steek deze prachtige kledingstukken maken. Benieuwd
hoe zacht de truien zijn of hoe warm de vestjes zitten? In
ons warenhuis vind je een klein deel van de collectie van
Inti Knitwear.

‘The best things in life are still made by hand’

Inti Knit�ear

Gerianne Bokkers



16 17

Ruth van der Vliet heeft in Amersfoort-Zuid een lapje
grond van zo'n 300 m². In 2019 is 'moesbos' ontstaan met
een moestuin en voedselbosje.

Moesbos gaat in het voorjaar van 2023 weer open om een
kijkje te komen nemen. Kijk op de site van moesbos welke
dagen en tijden dit zijn: www.moesbos.nl

MIJMEREN IN DE WINTER

- Column -

Wat maakt dat jij iets enthousiast en vol vuur doet?
Misschien leuk om eens over te mijmeren in deze
winter�jd. Wat zorgt bij jou voor bezieling, wat
inspireert je?
Moesbos en bezieling gaan voor mij hand in hand. Waar
dat door komt, is las�g onder woorden te brengen. Het
is het spanningsveld tussen zaaien en wachten. Tussen
werken en rusten. Tussen delen en alleen zijn. Maar
toch vooral die verbinding met de natuur, met
levenskracht.

Er is ook al�jd iets om je over te verwonderen, ook in de
winter�jd: de veldbonen staan dapper en groen te
pronken, de wormen in de composthoop graven zich
steeds dieper in tegen de kou, het roodborstje dat
steeds dichterbij dur� te komen.

De natuur regelt het allemaal zelf. Maar je kunt nog best
wat doen om je moestuin de winter door te helpen. Op
de lege bedden kun je in het najaar groenbemesters
zaaien. Vaak kies ik een eetbare, zoals de veldboon,
winterspinazie, bladraap of bladkool. Heb je dan nog
lege bedden, dan kun je er bladeren op leggen of een
andere soort mulch.

In het voedselbos hoef ik eigenlijk niets te doen. Dat
begint al steeds meer een permacultuur te worden,
waarbij ik alleen wat hoef te snoeien en vooral heel veel
oogsten. Maar ook dat gaat nu in winterrust. Tijd om te
mijmeren!

De geschiedenis
Volgens onderzoeker Jon Verriet werd de naam ‘hooikist’ in
1895 in Nederland geïntroduceerd. Het apparaat werd
geroemd om de techniek waardoor aanbraden of bakken
niet meer voorkwam, om de sterke vermindering van geuren
in de keuken en om de brandsto�esparing. Van oorsprong
was de hooikist een houten kist of een stevig kartonnen doos
met een 5 cm dikke bodem met een isolerend en
warmtebestendig materiaal gevuld zoals hooi, kapok of
veren en afgesloten met een dik katoenen kussen. Ook langs
de wanden loopt een dik kussen en in dit nestje werd de pan
gezet, de geïsoleerde deksel ging dicht en de granen of
peulvruchten konden rus�g nagaren.

Vanaf 1916 kwamen er ook stoffen varianten van de hooikist
op de mark. Het werd steeds meer een dikke jas voor de
pan. Misschien heb je �jdens een kampeervakan�e je pan
met pasta of rijst wel eens laten nagaren in een
dichtgevouwen slaapzak, dit is een soort eenvoudige variant
van de hooikist. Met de tegenwoordige s�jging van de
gasprijzen staat deze oude kooktechniek weer helemaal in de
belangstelling en de sinds 2018 geïntroduceerde EcoStoof®
past dan ook helemaal in de huidige �jd.

Werking EcoStoof®
Doe de ingrediënten in de pan, kook een paar minuten en
stop dan de pan met inhoud in de EcoStoof®. Je trekt
eenvoudig het koord aan en je laat het eten garen in de
stoof. In de EcoStoof® blij� de temperatuur van het eten
gedurende lange �jd tussen de 100 en 70°C. Het voedsel
wordt geleidelijk gegaard op rela�ef lage temperatuur,
waardoor het lekkerder is. Doordat er geen verdamping is
blijven alle sappen, smaken en voedingsstoffen bewaard. En
hoe meer eten in de pan, hoe beter de EcoStoof® werkt!

Materialen
De EcoStoof® is gemaakt van ecologisch verantwoorde
materialen zoals linnen van Linnen Tales, het linnenmerk
waar wij ook in het warenhuis voor hebben gekozen,
a�oms�g uit Litouwen, een land met een eeuwenoude

Toen ik als student uit het “Kookboek voor volwaardige voeding” van Vreni de Jong kookte, kwam ik
voor het eerst de term “hooikist” tegen. In haar dikke kookboek wordt een gezonde, volwaardige
maaltijd met granen van harte aanbevolen en om energie te besparen op de langere kooktijd van
granen werd het nawellen op een warm plekje of in de hooikist aangeraden. Tegenwoordig gaat dat
super makkelijk in de EcoStoof®, de moderne variant van de hooikist.

vlastradi�e. Daarnaast zijn er gerecyclde tex�elvezels
gebruikt voor de vulling en reflec�ematerialen voor het
terugstralen van infrarode warmte, alsmede kurk in de
bodem.

De Makers
Iris van de Graaf en Caro Nies�jl hebben de EcoStoof®
ontwikkeld en gemaakt. Iris is industrieel ontwerper en
een groot lie�ebster van biologische voeding. Op haar
eigen boerderij in Limburg begon zij een moestuin en
experimenteerde met koken van eigen bodem. Caro is
architect en draagt duurzaamheid een warm hart toe. Zij
zocht als moeder en kok naar wegen om koken handiger
en duurzamer te maken. Hun beider bezieling resulteerde
in de prach�ge en superhandige EcoStoof®.

In het warenhuis hebben we vier varianten van de
EcoStoof®: grijs met okergeel, met appelrood, met
zwartvilt en met naturelkleur. Daarnaast is ook het
prak�sche en inspirerende kookboek van Iris en Caro
verkrijgbaar. N.B. Er zit geen pan bij de EcoStoof®.

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. VANWELKE

BEDRIJVEN KOMEN ONZE WAREN? EN WAAR ZIJN ZE VAN GEMAAKT? IN ELK
MAGAZINE LICHTEN WE ER EEN AANTAL KORT TOE.

Aandacht voor natuur, veiligheid en
ontwikkeling van kinderen: dat is waar
Plantoys voor staat. Het innova�eve
en educa�eve speelgoedmerk is in
1981 opgericht en maakt speelgoed
van 100% gerecycled hout. Het
resthout van rubberbomen wordt
geperst tot nieuw speelgoed en zelfs
het zaagsel dat vrijkomt wordt
hergebruikt. Ook de lijm en de
kleurstoffen die ze gebruiken zijn op
natuurlijke basis. Met gerecyclede
verpakkingen en streven naar
klimaatneutrale produc�e is de cirkel
rond. Plantoys biedt een scala aan
speelgoed voor kinderen vanaf 3
maanden oud.
www.plan-toys.nl

Al 85 jaar maakt dit Duitse
familiebedrijf ondermode en kleding.
Het wordt duurzaam geproduceerd in
Duitsland met alleen middelen die
biologisch a�reekbaar zijn en niet
schadelijk zijn voor de natuur. Engel is
in ons warenhuis het meest bekend
om de biologische merinowol-zijden
ondermode. Wol houdt warmte vast,
reguleert vocht en laat de huid
ademen. Zijde balanceert ac�ef de
temperatuur; het gee� warmte als het
koud is en koelt af als het warm is.
Door de mix van deze materialen
ontstaat een heerlijk zachte lijn
ondermode die huidvriendelijk is en
waar jij je goed in voelt.
www.engel-natur.de

Koude voeten: iets waar Alisha Staats,
de oprichtster van CHA, jarenlang mee
rondliep. Ze verlangde naar warmte en
schoenen met een comfortabele
pasvorm die haar de hele dag zouden
dragen. In 2010 ze�e ze de stap en
ontwierp zij het eerste model van
Italiaans leer met een voering van
100% Pecora-merinowol. De
hoogwaardige Italiaanse koeienhuiden
zijn restanten van runderen die een
gelukkig leven hebben gehad en
bestemd waren voor de consump�e-
industrie. CHA is dan ook trots lid van
de Leather Working Group. De
produc�e vindt op ambachtelijke wijze
in Spanje plaats. www.cha-label.com

Al meer dan �en jaar ontwerpt
Carolien Koopman allerlei kaartjes.
Haar missie? Geef elkaar echte
aandacht, zodat we er voor elkaar
kunnen zijn. Verbinding voelen met
elkaar is van levensbelang, net als de
verbinding met onze omgeving, de
natuur en de aarde. Daarom kiest
Carolien voor een eco-friendly
produc�eproces. Haar kaarten worden
gedrukt op chloorvrij gebleekt
natuurpapier. De drukkerij hee� een
gesloten systeem, zodat er geen
afvalwater in de natuur komt.
Daarnaast worden materialen waar
mogelijk hergebruikt.
www.grafiquelien.com

Markberg is vernoemd naar de
oprichters Me�e Astrup (MA) en Rune
Klemmensen (RK). In 2008 begon de
missie van om duurzame accessoires
van goede kwaliteit voor een redelijke
prijs te ontwerpen. De handschoenen,
wanten en tassen zijn gemaakt van
onder andere leer, gecer�ficeerd door
de Leather Working Group, wol of
gerecyclede PET-flessen. Uniek is hun
zero-waste lederproduc�e; alle tassen
en kleine lederwaren worden
geproduceerd met 0% leerafval. Het
afvalleer gebruiken zij in hun design of
ter versterking van de tassen.
www.markberg.nl

Geïnspireerd door de visserstruien van
de Schotse eilanden begon de visser
Peter Harley Buchan in 1929 met het
breien van visserssokken. A�oms�g
uit een Schotse spinnerij die al 150
jaar bestaat worden prach�ge truien
en vesten gebreid van 100% lamswol
a�oms�g van de Shetlander. De
kleuren en patronen doen denken aan
de kustlijn en vertegenwoordigen de
lokale Schotse cultuur. De
kledingstukken worden ‘in de rondte’
gebreid, zodat ze naadvrij zijn en geen
afval produceren. De uitgekozen
truien en vesten in ons warenhuis zijn
gegarandeerd 100% mulesing-free en
voelen heerlijk zacht en warm.
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- Achtergronden van Nieuw Mos -- Achtergronden van Nieuw Mos -
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Ondertussen in Amersfoort
Hoewel ‘De Prins’ aan het einde van
de Krommestraat al snel haar deuren
sloot, ging het de al langer bestaande
natuurvoedingswinkels aardig voor de
wind. Onze winkel, ‘De Moswinkel’ en
vanaf 1993 ‘Natuurwinkel
Amersfoort’, probeerde in het kleine
pand aan de Leusderweg 12 zoveel
mogelijk ruimte te maken, maar na
drie verbouwingen was er niet meer
uit te halen en in 1998 verhuisde de
winkel naar een groter pand op de
hoek van Arnhemseweg en
Kroontjesmolen.

De toekomst klopte
onweerstaanbaar op de
deur...

Midden negen�ger jaren ging ook de
Graanschuur fors uitbreiden. De
mogelijkheid kwam om twee
belendende panden te verwerven en
in het licht van de toekomst moest die
stap, hoewel spannend, genomen
worden. Het was de droom van Jan en
Ria Mossink om, naast de winkel en
het cursuscentrum, een
gezondheidscentrum en een
restaurant te realiseren. In 1995 werd
de Graanschuur uitgeroepen tot
natuurvoedingswinkel van het jaar.
Jan Mossink benadrukte dat
gezondheid, naast milieu, een van de
peilers moest zijn van de
natuurvoeding.

De Gimsel aan het einde van de
Leusderweg kreeg een opleving door
de onstuimige groei van de Odin-
groententassen. De winkel was
evenwel klein en de laatste
eigenaresse sloot in 2000 de winkel
omdat ze niet kon uitbreiden naar het
naastgelegen pand. De toekomst
klopte onweerstaanbaar op de deur...

Toenemende druk
… ”Die inhaalslag moeten we nu gaan
maken om de marktkansen op�maal
te benu�en en te voorkomen dat
andere kanalen ons passeren”, aldus
een woordvoerder van de
Projektgroep Branchesamenwerking
Natuurvoeding in mei 1997 bij de
presenta�e van een branche-brede
samenwerking.

Amersfoort was in de ogen
van de NWO een stad die
kansen bood om die
inhaalslag in de praktĳk te
brengen.

In deze voorbereidingsgroep zaten
winkeliers van de verschillende
winkelformules –Natuurwinkel,
Gimsel, Groene Winkel– samen met
de directeur/ eigenaar van Natudis,
Nico Broersen. Het betekende
uiteindelijk het opgaan van de
formules in een organisa�e, de NWO
(NatuurWinkelOrganisa�e). Er
kwamen basiswinkels en
formulewinkels. Aanvankelijk waren
zowel winkeliers als Natudis gelijk
vertegenwoordigd, maar in 2003 trok
Natudis, toen men er samen niet
meer uitkwam en de ontwikkeling
stagneerde, middels een
aandelenovername de macht naar
zich toe.
Amersfoort was in de ogen van de
NWO een stad die kansen bood om
die inhaalslag in de prak�jk te
brengen. Doelen: het vergroten van
de natuurvoedingsmarkt, het
professionaliseren van de
natuurvoedingswinkels en ook het
afdekken van de totale
natuurvoedingsmarkt in Amersfoort
en daarmee minimalisering van de
kans op toetreding door derden.

Begin 2004 opent de nieuwe
Natuurwinkel in Emiclaer. Ondanks de
zeer stevige ondersteuning wordt dit
géén succes; wel komt de omzet van

de Graanschuur onder druk te staan.
Wij, aan de Arnhemseweg, hebben er
hoegenaamd geen last van. Met vanaf
2000 de hele omzet van de Gimsel
erbij wordt het ruimtegebrek steeds
nijpender en de wens naar een groter
pand in de buurt sterker. Dan weten
we al dat er aan de Leusderweg op
100 meter afstand het
nieuwbouwplan Weltevreden, met
winkels en woningen, zal worden
gerealiseerd. Daar ze�en we onze
zinnen op!

Maar de NWO en ook de Graanschuur
hebben andere plannen. De
Graanschuur wil de hele markt in
Amersfoort en zegt doodleuk ons te
willen overnemen. De NWO schrij�
andere plannen in een vertrouwelijk
rapport: zij willen een grote winkel –
aan de Kamp– waarin beide winkels
opgaan onder een directeur. De
winkel in Noord (Emiclaer) zal een
buur�unc�e krijgen en onder de
paraplu vallen van de grote ves�ging.
Dit alles met zware steun en stevige
begeleiding van de NWO. Tja, ons lijkt
het geen plezierig uitgangspunt; onze
zelfstandigheid en eigen plannen
staan onder druk; wij gaan ervan uit
dat beide winkels organisch kunnen
groeien.

Moet alles zo groot en willen
we dan supermarkt worden?

November 1998 opent Jos Kamphuys
(zie ook vorige aflevering) een
supermarkt voor natuurvoeding in
Bussum; voor de kleinere
natuurvoedingswinkel Momo is geen
plaats meer. Dit wekt beroering onder
klanten van deze winkel, maar ook
onder collega’s van de winkelier. Moet
alles zo groot en willen we dan
supermarkt worden? Jos is er echter
heilig van overtuigd dat deze aanpak
past bij klantgerichtheid en
professionaliteit. In 2004 lanceert hij
nieuwe plannen onder de naam
Ekoplaza: een keten van ‘shop-in-
shop’-ach�ge winkels van circa 2.000
m2 (vergelijk onze winkel aan de
Arnhemseweg van 175 m2) met het
grootste aanbod van biologische
producten en het streven naar
eenzelfde prijsniveau als die van de
biologische producten in de
supermarkt. In 2006 opent hij
daadwerkelijk de eerste Ekoplaza in
Alkmaar met hulp van
grootwinkelbedrijf Food Factory; geen
2.000 m2, maar met 1.500 m2 toch
ongekend groot.

Onder druk van deze ontwikkeling
komen de bestaande biowinkeliers uit
Alkmaar tot een doorbraak in hun
samenwerking. In de binnenstad komt
de Hofpleinpassage met een
natuurvoedingswinkel van 750 m2,
een natuur-drogisterij en een
biologische slager.
Jos Kamphuys start in datzelfde jaar
met de supermark�ormule Plus een
pilot in Amersfoort in de supermarkt

aan de Arnhemseweg. Er komt een
assor�ment van 1.000 biologische
droogwaren op een aparte afdeling.
Dat is slechts een paar honderd meter
van onze winkel…

Niet alleen wij maar ook andere
collega’s vragen zich af wat Jos verder
van plan is. De schrik zit er goed in. Ik
herinner mij een telefoongesprek met
Jos waarin hij zei dat hij ook in
Amersfoort een geschikt pand zocht,
maar dat hij bereid was tot
samenwerking. In het voorjaar van
2007 openden de twee vennoten van
de Graanschuur aan de Leusderweg,
voorbij het winkelcentrum, een nieuw
trendy bio-winkel ‘Buy Bio’. Veel was
in beweging, nu ook in ons
marktgebied. Wijzelf bereidden ons
voor op de verhuizing naar
Weltevreden (de huidige loca�e) maar
het duurde nog wel even voordat het
pand er stond. Spannend was het wel,
want stel je voor dat een ander voor
die �jd een grote winkel in de
nabijheid begon...

Naast druk en zorgen ook veel
inspiratie
Dat er spanningsvelden waren was
overduidelijk. Met de aandacht voor
opschaling, professionalisering,
klantgerichtheid op de light users,
marke�ng en de wedloop met de
(super-) markt konden de
oorspronkelijke waarden, idealen en
ambi�es ondergesneeuwd raken.
Teveel water bij de wijn wellicht en te
weinig bezieling?

Vitaliteit
Aandacht
Eerlijkheid
Bezieling

Koos Bakker van Odin maakte zich
daar vaak zorgen over. Zeer
opmerkelijk waren de woorden van
Natufood-oprichter Fred van
Bruxvoort ter gelegenheid van het 25-
jarig jubileum van zijn firma. Hij
waarschuwde vooral voor te ver
doorgevoerde zakelijkheid en
management-denken. De zin lag hem
vooral in het feit dat we de luis in de
pels waren, overtuigd en
gepassioneerd. Laten we waarden als
biologische/ biologisch-dynamische
landbouw, gezondheid, ‘slow food’,
streekproducten en ‘fairtrade’ hoog
houden! Maar, zo sprak directeur-
generaal van het ministerie, Renée
Bergkamp: “de consument is
veranderd, niet meer op de fiets maar
met het vliegtuig, gecompenseerd
door de aankoop van bomen.
Idealisme mag nu leuk zijn, de ‘feel
good economy’ i.p.v. de alterna�eve
samenleving.” Stof tot nadenken dus!

Nederland mag zich graag pionierland
noemen, maar de ontwikkeling en
groei van de biologische sector in de
buurlanden was groter. De grotere
groothandels bij ons organiseerden
dan ook reisjes met winkeliers naar
het buitenland ter inspira�e en
voorbeeld met de hoop dat het de
winkels meer in beweging zou ze�en.
Zo werd ik in 2003 uitgenodigd door
De Nieuwe Band om samen met
winkeliers de grootste
natuurvoedingsbeurs van Europa,
BioFach in Neurenberg, te bezoeken.
In het gezelschap reisten ook Derrick
Neleman en Eric van Veluwen mee.
Mede door Derrick, die we nu kennen
als biologische wijnbouwer, kwam de
wijnverkoop en wijnpresenta�e
langzamerhand op een hoger niveau
te liggen. Op die beurs ontmoe�en
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we de Spaanse wijnbouwers de
gebroeders Parra en Derrick,
voortvarend als hij al�jd is, regelde
dat we begonnen met palletac�es van
hun Tempranillo. Op die manier kon
de wijn aantrekkelijk geprijsd worden:
3 flessen voor 10 euro!

Eric van Veluwen was de opkomende
ster wat betre� koken met biologische
producten en dan vooral uit de streek.
Smaak, eigenheid en in�miteit, daar
gaat het om, en dan uiteraard de
rela�e met de producent. Op het
sta�ge landhuis Rhederoord
ontmoe�en we bij het Bio Congres
�entallen collega’s en anderen uit de
keten. ‘Patron-cuisinier’ van Veluwen
was de gastheer. Smaak werd ook
meer en meer een aandachtspunt; zo
was er op een van die congressen ook
de bekende (tv-) kok Pierre Wind, die
smaaklessen op basisscholen
organiseerde. En er kwam de Week
van de Smaak en Hoofdstad van de
Smaak (Amersfoort in 2012).

Ook gingen we samen met
medewerkers jarenlang achter elkaar
naar Gent om de Vitasana-beurs te
bezoeken; dan brachten we ook
steevast een bezoek aan de Bio
Planet-winkel aldaar, een
winkelconcept opgezet door de
supermarktketen Colruyt. Bij onze
bezoeken aan Keulen, een stad met
veel verschillende grote
natuurvoedingswinkels, viel ons op
dat enkele winkels een koffie- en
lunchcorner hebben. Bij een van die
winkels werden we direct
geïnspireerd door de wijnafdeling en
bij de uitbreiding in 2014 creerden we
zelf zo’n wijnhoek.

Er waren ook winkels die een geheel
eigen weg insloegen, zoals Rio de Bio
in Utrecht van
Rens van den Bulck. Van den Bulck
vond bio de ondergrens en wilde de
echte verhalen vertellen van
zorgvuldig op vakmanschap en smaak
geselecteerde ar�kelen. Géén bulk-
ar�kelen, niet anoniem, liefst uit de
buurt, maar ook van kleine fabriekjes
elders in Europa. Teveel werd de trend
om louter uit marke�ng-
overwegingen een mooi verhaal te
houden.

Leusderweg nog meerdere
winkelpanden. Naar voorbeeld van de
Groene Passage in Ro�erdam leek het
ons een goed idee om winkels aan te
trekken die voor duurzaamheid staan
en daarmee samenwerking aan te
gaan. De Groene Passage is nu al 25
jaar een succesvol project, begonnen
met de Gimsel Bio markt, een groene
slager, een ‘new age’-winkel, een
restaurant (Spirit), een Wereldwinkel,
een woonwinkel en een
cursuscentrum. Dit kan toch ook iets
zijn in Amersfoort; nu deed zich de
kans voor!

We stelden ons het volgende voor:
een grote natuurvoedingswinkel in
het hart met aangrenzend een café-
restaurant, een groene slagerij,
kleding/ mode, huis/ inrich�ng,
speelgoed, gezondheid en reizen.
Daarnaast leek ons een vrije ruimte
voor workshops, cursussen, lezingen
en een poli�ek/ filosofisch/ literair
café zeer passend in het geheel. We
benaderden diverse ondernemers,
zoals in Amersfoort de bekende
speelgoedwinkel Tomtetummetot, de
new age-winkel Tara-Boeddha, Sari,
de fairtrade modewinkel, de
Wereldwinkel, Groene Weg-slager Ton
Molenaar en Van Binnen van de
Groene Passage. Helaas konden of
wilden ondernemers om diverse
redenen niet aanhaken. Voorlopig
bleef het bij dromen.

In zijn winkel van slechts 160 m2

probeerde hij een soort mediterraan
dorpsplein te creëren, een
ontmoe�ng van producenten en
klanten. In de aandacht voor de
producten en de klanten sprak de
geest van de Slow Food-beweging. In
zijn zoektocht naar goede producten
ze�e hij ook een eigen import op. Ook
wij namen af van deze impor�irma.
Een bekend product waren de Fior di
Fru�a-jams. Samen met andere
‘eigenwijze’ winkeliers rich�e Van den
Bulck in 2004 een nieuwe
winkeliersvereniging op, de Winkeliers
van de Ronde Tafel, wat verwees naar
lekker eten en drinken,
gelijkwaardigheid en samenwerken.

In Velp zagen we een soortgelijke
winkel, Simply Delicious, met een
koffie- en lunchgedeelte, waar het fijn
was te vertoeven en de koffie en het
broodje heerlijk waren.
In Amsterdam kwam de winkel
Organic Food For You, die zich
ontwikkelde tot een kleine keten. Tot
slot, in Amsterdam opende in 2008 de
eerste Marqt-winkel met de
boodschap “Welkom bij Marqt, uw
dagelijkse marktplaats voor lekker,
gezond en duurzaam”.

Groen winkelcentrum in
Amersfoort?
Zoals gezegd hadden wij onze zinnen
gezet op het winkelhoekpand van
winkel-/ woonproject Weltevreden;
naast dit pand kwamen langs de

- Achtergronden van Nieuw Mos -

Eindelijk de verhuizing
Met veel vertraging werd eind 2008
Leusderweg 27 opgeleverd. Het pand
is volledig casco, dus we moesten zelf
alles aanbrengen: magazijn, kantoren,
toiletruimte en winkel. Gelukkig
krijgen we bij dit enorme project
ondersteuning van de ketenmanager
Geert-Jan Smits en dat is bijna voor
niks, omdat dat nog viel onder
overheidssteun in het kader van de
Task Force biologische landbouw. Hij
coördineerde het hele bouw- en
inrich�ngstraject.

Met ons allen hebben we ons hier
jarenlang op voorbereid en begin
december, net voor de feestdagen,
kan de winkel open. De toestroom van
klanten, de rijen voor de
broodafdeling en de kassa, het
verbaasde ons allemaal; de omzet
kwam veel hoger uit dan velen
hadden gedacht met jaarlijks dan ook
nog vele procenten groei. Toch laat de
bankencrisis ons uiteindelijk niet
ongemoeid. Na 2013 treedt er enige
stagna�e op, maar we besluiten toch
uit te breiden naar het vroegere pand
van de Rotanhandel nr 23. In 2014,
wanneer Joren en Willemyn als
nieuwe genera�e vennoten aantreden
is het project klaar met die mooie
wijnhoek waar Joren als ondernemer/
vinoloog vele wijnmakers zal
uitnodigen en vele proeverijen gee�.
Later zal er ook een eetcafé komen.

Inmiddels is het winkelbeeld in
Amersfoort wel veranderd. In
Emiclaer komt een nieuwe
Natuurwinkel, de Odin-winkel aan de
Leusderweg betrekt ook het
hoekpand erbij, de Graanschuur,
inmiddels EkoPlaza, verhuist naar het
Eemplein en in het oude pand aan de
Bloemendalsestraat komt De Nieuwe
Graanschuur, in de Nieuwe Stad
tenslo�e Het Lokaal.

Al eerder, in 2011, kwamen Natudis
en Udea in conflict en beëindigden
hun samenwerking. Zowel Natudis als
Udea werden beiden nu
totaalleverancier. Udea s�ch�e de
winkelformule EkoPlaza en vele
winkeliers onder de formule
Natuurwinkel traden toe tot deze
formule. Natudis is deze klap niet echt
te boven gekomen en in 2019 werd de

firma overgenomen door Udea. Odin
nam De Nieuwe Band over en nu zijn
er dus twee totaalleveranciers: Udea
en Odin; Odin met een groeiend aantal
eigen winkels en Udea met de
EkoPlaza-formule met eigen winkels en
winkels van franchisenemers. Ook
Marqt kwam in de problemen en werd
overgenomen door Udea. De
Natuurwinkel-formule verdween –
Udea wilde die niet overeind houden.
De keuze was EkoPlaza of zelfstandig.
Dat laatste besloten we samen met de
nieuwe vennoot Ruben. De oude naam
kwam nieuw terug: Nieuw Mos.

Nieuw Mos
Natuurvoedingswinkel, Nieuw
Mos Eetcafé en Nieuw Mos
Warenhuis, het is als het ware
een klein groen
winkelcentrum NEW.

Dat dromen niet helemaal bedrog zijn
kwam in 2021 uit; met vereende
krachten van Ruben, Anita en haar
deskundige dochter Sanna werd het
duurzame Nieuw Mos warenhuis

opgericht. Nieuw Mos
Natuurvoedingswinkel, Nieuw Mos
Eetcafé en Nieuw Mos Warenhuis, het
is als het ware een klein groen
winkelcentrum NEW. Mogen we nog
meer ini�a�even verwachten?
In juli 2022 trad Anita toe tot de
vennootschap. Eind dit jaar zullen
Theo en Heleen de vennootschap
verlaten.

Tot slot mogen we de vraag opnieuw
stellen: is biologisch wel zo logisch? De
totale consump�ebestedingen van
biologische voeding in Nederland
bedraagt slechts 4,5%. De pioniers
dachten aan radicale omwentelingen,
die niet gekomen zijn, en
bewindslieden dachten begin 2000
nog aan 10%. Over de grenzen wordt
dat soms wel behaald. De noodzaak
voor biologische landbouw wordt
steeds groter, maar wat zijn de
belemmeringen om door te pakken?

- Achtergronden van Nieuw Mos -
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RECEPTEN
(H)EERLIJKE

vanAmico fairfood Wat heb je nodig?

Flammkuchen
met aubergine

Verliefd worden op aubergine

Wanneer je aubergine goed bakt, komen er heerlijke smaken vrij en verdwijnt dat sponzige mondgevoel. Meer
weten over dat bruine kleurtje? Dat komt door de Maillardreac�e; google wiki er maar eens op na. Het vraagt wel
liefde, aandacht en zeker geduld, maar dan proef je ook wat!

Het ene recept is een vega fusion-versie van Flammkuchen, een gerecht dat z’n oorsprong vindt in de Elzas, met
nu een van origine Iraanse topping en ‘besmet’ met Italiaanse invloeden.

Het andere recept komt -met wat kleine aanpassingen- uit een Perzisch kookboek, gekregen van een Iraans-
Nederlands koppel dat een paar jaar in onze buurt woonde. Mooie mensen die werkelijk op het moment van
schrijven in het vliegtuig zi�en om opnieuw te emigreren, dit keer naar een zonnig eiland met ‘more good vibes’.
Wij koesteren het cadeau dat we kregen bij ons allereerste bezoek aan hén. We hebben er beide veel uit gekookt
en over en weer geproefd, de verbinding gevoeld die eten teweeg kan brengen. Ga ook op avontuur en ontdek de
bijzondere smaken en deel met wie je wilt.

“Het geheim van lekkere
aubergines is ze te laten
piepen en kreunen.”

• 1 pak Flammkuchendeeg van ongeveer 250 gram
• 100-150 gr mascarpone, losgeroerd met een lepel
melk • 1 grote rode ui, flinterdun gesneden
• ongeveer 4 aubergines, a�ankelijk van de groo�e
• 50 gr walnoten, gemalen + beetje extra • 1 teentje
knoflook • 1 el limoensap • 1 el balsamico + beetje
extra • zwarte peper • zout • enkele blaadjes munt en
basilicum, fijngesneden • peterselie ter garnering of
wat gesneden rucola

Wat moet je doen?

• Pas hoeveelheden aan naar behoe�e. Zowel qua
ingrediënten als voor het aantal personen. Dit is
een indica�e voor twee.

• Bak de aubergine, zie kader op pagina 26.

• Leg enkele mooi gebakken plakken, liefst warm,
weg.

• Trek de rest uit elkaar, snijd of pureer. Meng met de
walnotenpasta, knoflook, limoensap, balsamico en
zwarte peper. Breng zo nodig op smaak met zout.
Voeg de groene kruiden toe.

• Verwarm de oven voor volgens het voorschri� van
de verpakking.

• Besmeer het Flammkuchendeeg met mascarpone.

• De dungesneden uienringen kun je rauw op de
mascarpone leggen of heel even bakken. Wat jij
lekker vindt.

• Verdeel het auberginemengsel over de Kuchen met
mascarpone en ui en bak volgens voorschri� in de
oven tot mooi bruin en knapperig. Gebruik als je
kunt wat meer onderwarmte.

• Leg de achtergehouden aubergineplakken erop en
versier met een sliert dikke balsamico, enkele halve
walnoten en wat groen (peterselie of rucola).

• Dubbelvouwen en uit de hand eten of gewoon
netjes met mes en vork kan natuurlijk ook.

Wijntip? Ambachtelijke cider!
Bij het Kerstdiner, of een andere fijne winterse
gelegenheid met lekker eten, willen we vaak een bijzonder
wijntje op tafel. We geven dan graag iets meer uit om
extra te kunnen genieten. Natuurlijk willen we je bij Nieuw
Mos graag helpen bij het uitzoeken van zo’n speciale fles
wijn. Echter, voor deze gelegenheid wil ik graag een
andere tip geven: cider!

Nederland heeft niet echt een cidercultuur, ondanks dat
we van oudsher veel appelboomgaarden kennen, zeker in
onze rivierlandschappen. In Frankrijk is daar in veel
regio’s wel sprake van, net als met wijn. Het klimaat is ook
iets warmer; dat geeft natuurlijk meer mogelijkheden,
meer appelrassen en een grotere suikerrijpheid. Suikers
zijn immers nodig voor de vergisting en om een mooie,
alcoholische drank te kunnen maken. De laatste jaren is in
Nederland echter een opleving van cidermakerij, door
ambachtelijke, kleine producenten, net als we ook bij bier
hebben gezien.

Dit is een ambachtelijk gemaakte,
ongefilterde cider van onbespoten
appels, met rijping op houten
vaten. Er zijn drie soorten
gemaakt, alle gerijpt op een
ander soort vat: wine barrel,
sherry barrel en calvados barrel.
Doordat het gebruikte vaten zijn,
geeft het hout de smaak af van
de drank die er in gezeten heeft.
Elegast laat er vervolgens de
cider op rijpen, waardoor extra
smaakcomplexiteit ontstaat. Het
gaat om een beperkte oplage,
dus er is gekozen voor kleine
flesjes, die mijns inziens zeer
redelijk geprijst zijn.

Cidercultuur

Prijs: 4,95 Euro/ Florijn per fles van 330 ml.

Barrel aged cider

Annemarie
Amico fairfood

Kookservice met persoonlijke aandacht

recepten@nieuwmos.nl
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Wat heb je nodig?

Walnootstoof met aubergine
of een vleesvariatie met kip

• 250 gr liefst verse gepelde walnoten, fijngemalen
• 1 liter water • 100 ml granaatappelmelasse
• 1 el tomatenpuree • ¼ tl kaneel • 2 el suiker
• 2 tl zout (Perzisch blauw) • 1 tl zwarte peper
• ¼ tl golpar (Perzische berenklauw)
• 6-8 aubergines, gebakken of 600-800 gr kippendijen
• garnering: granaatappelpi�en

Wat moet je doen?

• Er een middag voor uit trekken...

• Breng de walnotenpasta met ongeveer 800 ml
water in een grote braadpan aan de kook en laat 5
minuten goed doorkoken.

• Zet dan het vuur lager en laat, met het deksel
schuin op de pan, een uur pru�elen. Af en toe de
bodem vrij roeren.

• Voeg de resterende 200 ml toe en laat, met deksel
op de pan, opnieuw minimaal een uur zachtjes
koken. Lang genoeg inkoken is belangrijk voor de
intense smaak.

• De periodes dat de saus staat te pru�elen kun je
gebruiken om aubergines te bakken (zie kader).

• Wanneer de saus dik genoeg is geworden voeg je de
resterende ingrediënten toe (m.u.v. aubergine).
Golparpoeder is op�oneel, maar gee� wel dat
beetje extra.

* Je kunt de kippendijen ook eerst even bakken en
later toevoegen, maar dan nemen ze de smaak
minder op. Scheid liever in een eerder stadium de
hoeveelheid saus wanneer je tegelijk een vega- en
vleesversie wilt maken en stoof het laatste deel dan
in twee pannen. De aubergine wordt later
toegevoegd dan de kip in de andere pan, anders
kookt de groente helemaal kapot.

• Laat weer een uur zachtjes sudderen. De kleur
verandert van melkchocolade naar meer puur.

• Proef af op zuur en zoet en voeg zo nodig melasse
toe. Verwarm op het laatst even door zonder deksel
zodat de saus hecht aan de kip of -de op het laatst
toegevoegde- aubergine.

• Decoreer met granaatappelpi�en en serveer met
basma�rijst en rauwkost, bijvoorbeeld komkommer
en radijs.

* De saus wordt chocoladebruin, dit klinkt lekker (en
is het ook!) maar is niet heel fotogeniek. Hopelijk
krijg je toch zin door de ingrediëntenfoto.

Elegast
Onze lokale leverancier Elegast is een voorloper op het
gebied van traditioneel gemaakte, ambachtelijke ciders.
Zij zoeken naar oude, soms vergeten, boomgaarden en
geven die een nieuw leven door hun oogst te benutten
voor de ciderproductie. Vaak levert dat originele ciders
op, omdat er ook veelal sprake is van bijzondere appel-,
peer- en pruimenrassen –want er is ook cider van
andere vruchten te maken. Naast de fruitsoort wordt er
ook gewerkt met verschillende fermentaties en rijpingen.
Ik beveel daarom twee verschillende producten aan voor
de feestdagen en daarna.

Elegast Premium
Organic Cider

De eerste biologische cider van
Nederland! Om dit bijzondere feit
te vieren, werd hij gemaakt
volgens de champagnemethode,
oftewel met een tweede gisting op
fles, die zorgt voor een verfijnde
mousse en extra smaakdiepte.
Hiermee is het de high-end cider
van Elegast die niet misstaat bij
een feestelijke gelegenheid. Hij
heeft een goede ‘plop’ en intense
mousse, en is fruitig en diepe van
smaak met een duidelijke toon
van rijpe appel.

Er is ook een peren-versie van
deze cider, gemaakt van
stoofperen.

Prijs: 13,50 Euro/ Florijn per fles van 750 ml

Joren Jacobs
vinoloog

Aubergine bakken
• Ontkroon de aubergine en schaaf aan één lange kant de schil van de

aubergine.
• Leg hem op die kant op een dikke plank om in de lengte in plakken te

snijden. Houd het mes vlak, je hand en het he� van het mes blijven dan
naast de dikke plank. Recht snijden gaat het best door een smal dun
plankje van de gewenste dikte (een kleine cen�meter) naast de aubergine
te leggen. Met het lemmet van een lang mes kun je nu over het plankje
glijden en door de aubergine snijden. Snap je het nog? Op die manier
worden de plakken overal even dik, wat belangrijk is voor gelijkma�g
bakken.

• Van het laatste kapje schaaf of snijd je eveneens de schil af.
• Zet een grote koekenpan op een vrij hoog vuur. Kwast de

aubergineplakken in met een beetje olie en leg ze in de pan. Smeer de
bovenkant eveneens in met een beetje olie en bestrooi met wat zout
(belangrijk!).

• Wanneer de aubergines wat zachter worden en beginnen te kleuren ga je
stevig druk uitoefenen zoals op de foto. Let hierbij vooral op het stuggere
stukje van de hals van de aubergine en druk het zachtere midden niet
kapot. Draai om en herhaal de handeling zonodig aan de andere kant.

* Door de drukverhoging gaat het water in de cellen eerder koken en
verdampt daarmee sneller. Daardoor kan de temperatuur van het
resterende aubergineweefsel verder omhoog en versnelt de Maillard-
reac�e/ het bakken. Kijk af en toe naar de kleur aan de onderzijde.

• Haal degene die klaar is eruit en vul de pan weer aan met rauwe plakken
aubergine. Je kunt perpetuum mobile doorwerken.

• Wanneer je op het goede moment voldoende kracht zet (vandaar het
hulpstuk) gaan de aubergines je vertellen dat je ‘goed’ bezig bent; al klinkt
het klaaglijk, hun piepen en kreunen.
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Boekenbezieling
De wintermaanden
zijn bij uitstek de tijd
om naar binnen te
keren en weer eens
een inspirerend boek
te lezen, wij kozen
er 3 voor je uit.

‘Grote Panda & Kleine
Draak’ - James Norbury

De twee reizen samen door
de seizoenen en verdwalen
vaak, maar daar doen ze
de mooiste ontdekkingen.
Met prachtige tekeningen
en diepe wijsheden.

‘De man die bomen
plantte’ - Jean Giono
Het inspirerende verhaal
over een eenvoudige
schaapsherder die de dorre
wereld mooier wil
achterlaten. Hoe één man
het landschap kan
veranderen. Een boek om
steeds weer te herlezen en
herbeleven.

‘Aarden, zoek verbinding
met de natuur’ - Ruth Allen

Verbinding met de natuur zorgt
voor meer geluk en minder
stress. Aarden is een
praktische boek met
wegwijzers die je ieder
meenemen op pad. Sommige
om over te denken anderen om
te doen.


