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Geachte medetuinders, 

Wat een opbrengst, wat een oogst! Ik hoop dat iedereen hier mee te maken heeft, bij ons is dit wel 
het geval. Zoals de boeren zeggen, als het op de langste dag, (21 juni) mooi weer is, krijgen we een 
prachtige zomer, en dat hebben we geweten! Prachtige bonen, kool en zelfs een overvloed aan 
(buiten) tomaten.

Zoals in het hele dorp is er ook op de tuin glasvezel aangelegd. Handig voor een eventueel beveili-
gingssysteem na alle pogingen tot inbraak in het afgelopen half jaar.

We hebben nog wat activiteiten in het vooruitschiet, namelijk op 11 september de Oogstdag. Omdat 
de nazomerfeesten Sint Pancras de fietstocht organiseert die eindigt op de tuin, plakken we er een 
oogstfeest aan vast. Het terras is geopend vanaf 12.00 en ook de tuinwinkel opent dan de deuren. 
Er zullen plantjes verkocht worden en honing van onze huis imker. Indien er tuinders zelf bijvoor-
beeld; jam, stekjes, groente en fruit e.d. willen aanbieden? Dit graag uiterlijk doorgeven op vrijdag 
9 september via Whatsapp, SMS of telefoontje naar 06-54967148 om een plekje te reserveren.

Op 24 september is ons 50 jarig jubileum feest met een heerlijke BBQ. Als het goed is heeft u zich 
daar voor opgegeven. We maken er een knallend feest van. We hebben nog een heel nazomer en 
herfst voor de boeg, er kan nog van alles gezaaid worden zoals sla en spinazie en natuurlijk heel 
veel pompoenen oogsten!

Veel plezier in het najaar!                        

Alex Langendijk, voorzitter.



 

 

   

 

 

 

 
U  b e n t  v a n  h a r t e  w e l k o m  o p  h e t  

1 1  s e p t e m b e r  v a n a f  1 2 . 0 0 u u r  

Dit organiseren we in combinatie met de 

nazomerfeesten Sint Pancras. Op deze dag 

eindigt bij ons op de tuin de fietstocht. Vanaf 

12.00 uur is de tuinwinkel en het terras van de 

Kantine Konkelboet geopend! 

Er zullen diverse plantjes te koop zijn en seizoen 

producten zoals Honing 2022 van onze eigen 

huis Imker! 

 

 

   

 

Indien er tuinders zelf bijvoorbeeld; jam, stekjes, groente en fruit e.d. willen aanbieden?
Dit graag uiterlijk doorgeven op vrijdag 9 september via Whatsapp, SMS of telefoontje naar
06-54967148 om een plekje te reserveren.
 
Met vriendelijke groet,
 
Nathalie Smit-Peters
Penningmeester



Tomaten.

Deze zomer heb ik veel last van stervormige scheuren en van ringscheuren op de 
kop van de vruchten in mijn kas.
De stervormige scheuren komen meestal voor als je onregelmatig water geeft. Je 
denkt dat de plant het wel redt en dan opeens geef je een sloot water. Dat trekt de 
vrucht niet en barst. Overbemesting kan ook een oorzaak zijn, maar dat kan ik bij 
onze tuinders niet voorstellen en ook bij mij niet want ik meet regelmatig de EC.
 
Het is dus deels te voorkomen door regelmatig kleine hoeveelheden water te geven.
De kringscheurtjes in de huid op de kop hebben een andere oorzaak. ’s Nachts koelt 
het af en ligt er dauw op de tomaat. Dan komt de zon en verwarmt de vrucht. Eerst 
moet het vocht verdampen en dan wordt het huidje verwarmd. Het dunne huidje 
kan dat niet verwerken en scheurt. Het zijn vooral de vruchten die in de zon hangen 
die dit verschijnsel vertonen. Schermdoek kan helpen dit euvel te voorkomen.  
Alleen de ruiten kalken is niet voldoende. Zeker niet deze zomer.  

Mijn vollegronds tomaten hebben veel minder last van scheuren, maar deze hebben 
ook een steviger huidje en de temperatuurswisselingen gaan veel langzamer. Na al 
die jaren oogst ik volop tomaten van de vollegrond. 
Meestal sloeg de phytophthora toe net voordat ik kon oogsten. Dit warme, droge 
weer was daar natuurlijk debet aan.

Volgend jaar nog beter?
Gerrit Struik. 
      ----- 
Tomatenomelet 
4 personen
Ingredienten:
 • 100 g zongedroogde tomaten - 1 stengel bleekselderij
 • 1 tl gedroogde tijm - 5 eieren - 100 ml melk - 2 el bloem
 • 50 g oude kaas
Extra nodig: zeef - blender
Bereidingswijze: 10 minuten
Giet de tomaten op een zeef en laat uitlekken. Mix de tomaten, bleekselderij, tijm, 
eieren, melk en bloem in de blender circa 10 seconden op halve kracht. Breng op 
smaak met een beetje zout en versgemalen peper. Rasp de kaas en meng de kaas 
door de omelet. Verhit de pan met een scheutje olie. Schenk hier de omelet in en 
bak circa 5 minuten op middelhoog vuur. Leg een deksel op de pan en doe het vuur 
uit, zodat de tomatenomelet iets verder gaart. Serveer de tomatenomelet warm of 
koud. 

Tip: je omelet wordt extra luchtig door de eieren en andere ingrediënten te mixen 
in een blender.





Aardbeien. 

Aardbeien staan op de vijfde plek van meest gegeten fruitsoortenin Nederland. Deze 
tere lekkernij is eigenlijk geen vrucht, maar een schijnvrucht; het zijn de pitjes aan 
de buitenkant die de echte vrucht zijn. In Nederland wordt per jaar ruim  
veertigduizend ton aardbeien geteeld. Eet u vaak Nederlandse aardbeien?  
Dan is de kans groot dat ze uit de kas komen. 

Vol van smaak, genadig voor uw vetaanmaak.
Aardbeien bevatten weinig calorieën. Een schaaltje gevuld met 100 gram van deze 
overheerlijke zomerkoninkjes bevat slechts 29 kilocalorieën.  
En zo heeft u ook alweer de helft van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid fruit  
binnen. 

Boordevol vitamine C.
In deze lekkere rode vruchtjes zit een grote hoeveelheid vitamine C; op de kiwi na 
het meeste van alle vruchten. Dit is goed voor uw weerstand, uw huid en haar en 
helpt mee verkoudheid te bestrijden. Bovendien is vitamine C een antioxidant. Deze 
zorgt ervoor dat bepaalde schadelijke stoffen in het lichaam geneutraliseerd worden.



Een bron van foliumzuur.
Naast vitamine C bevatten aardbeien ook foliumzuur. Dit wordt ook wel vitamine 
B11 genoemd en het zijn vaak zwangere vrouwen die hier een tekort aan hebben en 
dus wel een extra portie kunnen gebruiken. Foliumzuur is belangrijk voor de groei 
van het lichaam en voor de aanmaak van rode en witte bloedcellen. Daarnaast is het 
belangrijk voor de vroege ontwikkeling van ongeboren kinderen. 

Een bron van kalium.
Aardbeien zijn een goede bron van kalium. Kalium is belangrijk voor een  
goede bloeddruk en het regelen van de vochtbalans in het lichaam.  
Ook is het belangrijk voor een goede spiersamentrekking en geleiding van de  
zenuwprikkels. 

Verkrijgbaarheid.
Ze zijn het hele jaar door verkrijgbaar. Echte Nederlandse aardbeien kunt u vooral in 
de zomermaanden in overvloed krijgen. Februari is de enige maand dat de  
Nederlandse aardbei niet verkrijgbaar is, maar die uit het buitenland gelukkig wel. 

Hoe houdt u ze goed?
Aardbeien zijn erg teer, hierdoor kneuzen en beschimmelen ze snel. In de koelkast 
blijven aardbeien één tot drie dagen goed, op een koele plek buiten de koelkast is dit 
één dag. Als u aardbeien invriest, dan kunt u ze wel acht maanden tot een jaar  
bewaren. U houdt ze het langst goed door ze met kroontje en onafgedekt te bewaren.
 
      ----- 
Gevulde wentelteefjes met aardbeien
Deze gevulde wentelteefjes kun je als ontbijt of als dessert eten.
20 min bereiden - Ontbijt - 4 personen - 351 kcal/pp
Ingrediënten:
 • 2 el Bonne Maman aardbeien confiture - 8 sneetjes witbrood
 • 5 aardbeien - 2 eieren - 200 ml melk - 1 poedersuiker - 1 el suiker
 • 0.5 citroen rasp - 25 g boter of zonnebloemolie
Bereidingswijze:
Zet in 4 stappen deze heerlijke Gevulde wentelteefjes met aardbeien op tafel.
 1. Besmeer 4 sneetjes brood met de jam en beleg ze met de plakjes aard-
beien. Laat een rand vrij. Dek af met de andere sneetjes brood en druk ze stevig aan.
 2. Klop in een diep bord de eieren los met de melk, suiker en citroenrasp. 
Wentel 2 broodpakketjes voorzichtig door het eimengsel.
 3. Verhit in een koekenpan de helft van de boter of olie en bak 2 pakketjes 
in 2 min. per kant goudbruin en gaar. Houd ze warm onder een bord.
 4. Bak op dezelfde manier in de rest van de boter of olie nog 2 wentelteef-
jes. Leg deze wentelteefjes ook op 2 borden. Snijd de wentelteefjes schuin door en 
bestrooi ze met poedersuiker.
Tip! lekker met extra verse aardbeien erbij.



Ini’s moestuin. 

Al sinds ruim anderhalf jaar maakt Ini vanuit Frankrijk een Vlog over haar moestuin.

Als je je abonneert op haar Youtube kanaal krijg je elke zaterdagmorgen om 07.00 uur een melding 
dat haar nieuwe vlog online staat.

Vanuit mijn Franse moestuin, geef ik bijna wekelijks nieuwe inspirerende tips voor de  
- beginnende - moestuinliefhebber. Ook tips om groenten en fruit te kweken op het balkon of in 
een kleine tuin. Iedereen kan het leren!  
Heb je geen grote tuin. Probeer dan een verhoogde bak te maken en beplant die met makkelijke 
groenten die je lekker vindt.

https://www.youtube.com/watch?v=3-WszJH6_9s

Of op Youtube zoeken naar Inneke Weenink of Ini’s moestuin.

Veel plezier
Alex



Vruchtenwijn maken.



Fruitvliegjes: hoe kom je ervan af? 

Fruitvliegjes houden van warmte en rotting. Ze leggen hun eitjes op warme plaatsen in de buurt 
van (over)rijp of rottend fruit of andere etensresten. Bijvoorbeeld in de voorraadkast of op het 
aanrecht, maar ook bijvoorbeeld in de vuilnisbak. Zo kunnen ze bacteriën overdragen van fruit 
naar het andere eten.

Geen val
Hoe verjaag je ze uit je keuken of huiskamer? Zet vooral geen ‘val’ neer,  zoals glazen met fruit, 
vruchtensap, limonade of ranja. Je vangt ze dan wel, maar trekt ze ook juist aan, zo staat in een 
handboek van de AID, de Duitse informatiedienst voor voedsel.

Afval opruimen
Wat dan wel? Was lege glazen van vruchtensap meteen af. Laat geen gesneden of geschild fruit of 
geopend vruchtensap achter in de keuken of huiskamer. En ruim ook je vuilniszakken en ander 
afval op als dat nodig is, of als je merkt dat er vliegjes in zitten. Doe regelmatig een nieuwe vuil-
niszak in de vuilnisemmer of maak de kliko schoon.

Fruit wassen
Heb je fruitvliegjes in huis? Was het fruit goed voor je het opeet, dat is sowieso altijd verstandig. 
Afdekken met bijvoorbeeld een vliegenkap kan ook helpen. Trouwens: ook bepaalde motten en 
vlinders houden van plaatsen waar het warm is en leggen hun eitjes vaak op of in de buurt van 
rijp fruit. Met deze tips sla je dus meerdere insecten in een klap.
Bron: Gezondheidsnet.
      -----
Watermeloen

Rijk aan kalium, vitamine C en ijzer.
Tegenwoordig kun je watermeloenen bijna het hele jaar door kopen, maar het lekkerst blijven ze 
natuurlijk in de zomer. Wist je dat de meloen familie is van de komkommer? Meloen is eigenlijk 
geen fruit, maar een groente. Watermeloenen zijn niet alleen heel lekker, maar ook erg gezond.

De watermeloen doet zijn naam eer aan: hij bestaat namelijk voor 95 procent uit water! Een 
goede dorstlesser dus in de zomer. Watermeloenen zijn ook rijk aan ijzer, kalium en vitamine C. 

Bloeddrukverlagend effect
Mensen die een hoge bloeddruk hebben, doen er dan ook goed aan om watermeloenen te eten. 
Kalium heeft namelijk een bloeddrukverlagend effect. En dat niet alleen.
Watermeloen kan namelijk ook hetzelfde effect hebben als viagra. Dit dankzij de aminozuren 
citrulline en arginine, die de productie van stikstofmonoxide bevorderen, een verbinding die de 
bloedvaten in het lichaam ontspant. Viagra werkt op dezelfde manier. 

Bètacaroteen
Naast ijzer, kalium en vitamine C zit er in watermeloen ook lycopeen en bètacaroteen. Bètacaro-
teen (provitamine A) is een antioxidant: het beschermt de cellen in het lichaam tegen vrije radi-
calen en helpt de huid ook om cellen die beschadigd zijn door de zon te herstellen. Bètacaroteen 
wordt in het lichaam omgezet in vitamine A, dat zorgt voor een gezonde opbouw van de huid en 
ook nog goed is voor je haar en je ogen.

Bron: Gezondheidsnet.



Kun je bonen invriezen? 

Bonen langer bewaren in de vriezer

Het koken van gedroogde bonen heeft twee enorme pluspunten: het is goedkoop én het is ontzet-
tend lekker. Naar een blikje peulvruchten grijpen kan natuurlijk ook, maar wat nu als je bonen 
overhoudt? Kun je bonen eigenlijk invriezen? Goede vraag! Het antwoord is: ja, je kunt bonen 
invriezen. Of het nu bruine bonen, zwarte bonen, witte bonen, kidneybonen, kapucijners, kikker-
erwten of linzen zijn: al deze peulvruchten blijven goed in de vriezer.

Gedroogde bonen
Het gemak van ingeblikte bonen doet ons nog wel eens vergeten hoe voordelig het is om een zak 
met bonen te gebruiken. Het bereiden van gedroogde bonen vergt iets meer tijd, maar dit gaat 
vooral om wachttijd. Moeite kost het nauwelijks. Het heeft ook wel iets ontspannends, dat slow 
cooking. Een voordeel van het koken van je eigen boontjes is dat je grote hoeveelheden kunt berei-
den, maar een nog groter voordeel is dat je de gekookte bonen gewoon kunt invriezen.

Invriezen
Nadat je de gedroogde bonen, erwten of linzen hebt geweekt, iets dat je heel makkelijk ’s nachts 
kunt doen, en vervolgens hebt gekookt, is het belangrijk dat je ze eerst laat afkoelen. Verdeel de bo-
nen vervolgens over vrieszakjes of herbruikbare bakjes in de gewenste porties. Je kunt peulvruch-
ten tot wel drie maanden in de vriezer bewaren.

Uit blik of pot
Ook peulvruchten uit blik of pot kun je invriezen, al bevatten deze vaak meer zout. Daarbij zijn ze, 
vergeleken met gedroogde bonen, iets duurder. Spoel bonen uit blik of pot altijd eerst even af voor 
je ze gebruikt of invriest, om zo het overtollige zout kwijt te raken. Volgens het Voedingscentrum 
zijn peulvruchten uit blik en pot een gezonde keuze als ze minder dan 200 milligram natrium per 
100 gram bonen bevatten. Ook voor deze bonen geldt dat je ze tot drie maanden lang in de vriezer 
kunt houden.

Ontdooien
Bevroren peulvruchten kun je gelijk toevoegen aan bijvoorbeeld chili, soepen en bonenschotels. 
Het hete vocht zal ze helpen snel te ontdooien. Als je een gerecht maakt waarbij het van belang is 
dat de bonen al ontdooid zijn, kun je ze ’s nachts laten ontdooien of in warm water plaatsen.

Bron: Gezondheidsnet.



Onkruid.

De twee ergste boosdoeners: heermoes (alias akkerpest, alias paardenstaart, alias katten-
staarten) en zevenblad, dat ook wel hanenpoot of bisschopskruid wordt genoemd.  
Heermoes is een verschrikkelijk onkruid, helemaal nu we om ecologische redenen geen bestrij-
dingsmiddelen meer gebruiken. Maar ook vroeger. 

Want zelfs met chemische bestrijdingsmiddelen kreeg je de plant niet weg. Je kunt heermoes je 
leven lang uittrekken in de hoop de plant uiteindelijk te verzwakken, maar handiger is het  
misschien om de tuin zwaar te bemesten waardoor de andere planten zo sterk groeien dat ze de 
heermoes verdringen. Een fleurige truc die weleens wordt toegepast, is het zaaien van  
Oost-Indische kers: heermoes houdt niet van schaduw en wordt door de Oost-Indische kers zo in 
de schaduw gezet dat hij verdwijnt. Om het volgende jaar wel weer terug te  komen, maar dat is 
van later zorg.

Wat dat betreft is zevenblad eenvoudiger te bestrijden. Die plant wortelt oppervlakkig en is  
makkelijk uit te vorken. Tenminste – als er geen andere planten staan. Het is bijna onmogelijk om 
de wortels van zevenblad tussen de wortels van andere planten vandaan te pulken. Een radicale 
oplossing is het bedekken van het zevenblad met zwarte landbouwfolie, dat dan wel een jaar moet 
blijven liggen. Een tuin vol landbouwfolie is niet erg decoratief, maar je kunt de folie met een dun 
laagje aarde bedekken en er eenjarige planten bovenop zaaien. 
 
Berucht is ook de Japanse duizendknoop, die inmiddels van overheidswege wordt  bestreden om-
dat hij onder de invasieve exoten valt. Hiertegen is geen folie of Oost-Indische kers opgewassen. 
Uitgraven is de enige optie. Een andere invasieve exoot is de gehoornde klaverzuring, hoewel deze 
plant nog niet op de lijst van te bestrijden boosdoeners staat. De plant ziet er onschuldig uit: een 
schattig klavertje met rood (een enkele maal groen) blad en kleine heldergele bloempjes. 

Hij komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en werd om zijn mooie rode blad ooit als sierplant ge-
bruikt.  Intussen wordt de  gehoornde klaverzuring door alle tuiniers  vervloekt, want als je hem 
 uittrekt, blijft er altijd wel een stukje wortel achter dat in no time tot een nieuwe plant uitgroeit. 
En gehoornde klaverzuring groeit overal: tussen terrastegels, in de moestuin en in het gazon. Zelfs 
degenen die nog wel met  chemische middelen werken, staan  machteloos. Gehoornde klaverzuring 
is  resistent tegen alle onkruidbestrijders.  Wieden is de enige optie.

Een ander wolvenwelpje in schaapskleren dat ons land ooit als sierplant  bereikte, is draad-ereprijs.  
Dit ragfijne  kruipertje met hemelsblauwe bloempjes,  afkomstig uit de Kaukasus, heeft onze tuinen in een 
paar jaar tijd veroverd. Dat komt vooral doordat ieder afgemaaid rankje weer een nieuwe plant vormt. 
Draad-ereprijs wordt aldus door grasmaaiers over het hele gazon verspreid. En niet alleen over het  gazon, 
want ook in de border voelt deze plant zich thuis.

In de moestuin is het relatief makkelijk om van onkruid af te komen dankzij de kale grond waarin 
je kunt wieden. In de border wordt het een stuk lastiger, vooral als zevenblad en haagwinde zich 
tussen de wortels van andere planten hebben genesteld. In dit verband is het misschien aardig om 
te weten dat ze in Amerika van de nood een deugd hebben gemaakt door zevenblad als  
bodembedekker aan te planten.



Onkruid in gras is bijna niet te bestrijden. Op gazons is vroeger zo veel met bestrijdingsmidde-
len gespoten dat de meeste gazon-onkruiden allang resistent geworden zijn. Nu is het wel zo dat 
de mening over wat in het gazon ‘onkruid’ is en wat niet aan verandering onderhevig is. Vroeger 
had je madeliefjes-wippers: gereedschap dat speciaal gemaakt was om madeliefjes uit het gazon 
te wippen. Nu vind je die instrumenten alleen nog in een museum van vergeten tuingereedschap. 
Ook klaver wordt niet meer als storend onkruid gezien, zeker niet nu gebleken is dat in een warme 
droge zomer het gras bruin wordt en de klaver fris groen blijft. Misschien bestaat het gazon van de 
toekomst wel uit klaver. 

De grote vijand van iedere ouderwetse gazonliefhebber is mos. De remedie – kalk strooien – helpt 
niet altijd, want soms heeft het optreden van mos een andere oorzaak dan zure grond. Compacte 
grond bijvoorbeeld, of slecht gedraineerde grond. Handmatig of mechanisch gaten prikken is dan 
het antwoord. Soms groeit mos op grond die slecht belucht wordt. Robotmaaiers zijn een leuke 
uitvinding, maar ze ruimen het gemaaide gras niet op. Dat blijft liggen en vormt een viltlaag. 
Daarop groeit dan weer mos. Breng die grashark dus nog maar niet naar de kringloop.

Bron: Plus Magazine. 
      -----

Zevenblad stamppot.
 
Wat heb je nodig voor deze lekkere voorjaarsstamppot (4 personen)
 • 300 gram zevenblad (een grote kom vol)
 • 8 a 10 aardappelen
 • 3 uitjes of sjalotjes (afwisselen, doe er dan een rode ui bij door)
 • 2 teentjes knoflook
 • 200 ml soja melk
 • 1 rode paprika
 • peper en zout naar smaak

Zevenblad stamppot zo maak je het:

Schil de aardappelen en kook ze gaar. Snipper ondertussen de ui en fruit deze in een pan, knijp de 
teentjes knoflook met de knoflookpers boven de pan uit en roer dit door de uitjes.  
Snijd de paprika in kleine stukjes en voeg ook deze aan de pan toe. Voeg het zevenblad beetje bij 
beetje toe en roer het steeds goed door elkaar. Zevenblad slinkt erg vandaar dat je er best wat door 
mag (moet) doen. 

Kook de sojamelk in een pannetje. Als de aardappelen helemaal gaar zijn giet ze dan af en voeg 
de warme sojamelk toe aan de aardappelen. Het beste kun je dit beetje bij beetje doen. Een beetje 
melk, pureren en weer een beetje sojamelk erbij. Alles alle melk door de aardappelen zit kun je het 
zevenbladmengsel er door stampen.

Bron: Vegalifestyle.nl 



Mag u spinazie opwarmen?

Spinazie is lekker en gezond, maar er doen veel hardnekkige fabeltjes de ronde over deze groente. Bevat 
deze groene lekkernij zoveel ijzer als wordt beweerd? Mag je een kliekje spinazie nu wel of niet opwar-
men? En hoe zat het ook alweer met de combinatie vis en spinazie?
 
1. Mag u spinazie opwarmen?
Ja, dat mag. Het is wel belangrijk dat u restjes spinazie na de eerste bereiding snel laat afkoelen en in de 
koelkast bewaart, bij 4 tot 7 graden Celsius. Zo krijgen bacteriën die de potentieel schadelijke stof nitriet 
produceren, minder kans om te groeien.  Bewaar restjes nitraatrijke groente niet langer dan 2 dagen in de 
koelkast en geef ze niet aan kinderen die nog geen 6 maanden oud zijn. Invriezen van spinazie mag  
overigens ook gewoon.

2. Mag u vis bij spinazie eten?
Ja, dat mag. Het is prima om nitraatrijke groente zoals spinazie of sla te combineren met vis of schaaldie-
ren, zoals mosselen. Dat kan meerdere keren per week.

Het Voedingscentrum adviseerde eerder om nitraatrijke groente, zoals spinazie, andijvie of rode biet, niet te 
combineren met vis, schaal- en schelpdieren (uitgezonderd zalm en makreel). Deze combinatie kan name-
lijk nitrosaminen laten ontstaan. Nitrosaminen werden in proefdieronderzoek in verband gebracht met de 
vorming van (maag)kanker. Na recente onderzoeken weten we dat het eten van deze  nitraatrijke groenten 
geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het is dus geen probleem om vis met nitraatrijke groenten te com-
bineren. Het maakt bovendien niet uit hoe vaak u per week nitraatrijke groente eet.

3. Hoe voorkomt u stroeve ‘spinazietanden’?
Stroeve tanden na het eten van spinazie komt door het oxaalzuur in deze groente. Ook bijvoorbeeld poste-
lein en rabarber geven daarom bij het eten stroeve tanden. Oxaalzuur reageert snel op calcium en dat voelt 
u aan uw gebit. Het zuur bindt zich overigens ook aan calcium in het voedsel; die calcium kan uw lichaam 
dus niet meer benutten.

U kunt stroeve tanden voorkomen door het oxaalzuur tijdens het koken te binden met een beetje krijt (ge-
woon schoolkrijt is prima). Het vermindert stroeve tanden, maar tast wel de smaak van de spinazie iets aan. 
U kunt ook een beetje melk of room toevoegen tijdens het koken; dat helpt tegen het stroeve gevoel en gaat 
het ontkalkende effect ook tegen. Dat is ook de reden dat veel diepvriesspinazie room bevat; de zogenoem-
de spinazie à la crème. Ook het serveren van een hardgekookt ei bij de spinazie gaat het stroeve gevoel 
tegen.

4. Zit er echt zoveel ijzer in spinazie?
Verse spinazie bevat 2,75 mg ijzer per 100 gram. Gekookte spinazie bevat 3,57 mg per 100 gram. Hiermee 
bevat de groente inderdaad relatief veel ijzer; ongeveer evenveel als rundvlees. Wanneer we echter kijken 
naar hoe dit ijzer wordt opgenomen in het lichaam, valt dat tegen. IJzer komt in onze voeding namelijk 
voor in twee vormen: heemijzer en niet-heemijzer. Heemijzer vindt u vooral in vlees en vis en wordt door 
ons lichaam prima opgenomen. In groenten, fruit, brood, aardappelen en graanproducten zit vooral niet-
heemijzer. En deze variant wordt minder efficiënt opgenomen door ons lichaam. Het al eerder genoemde 
oxaalzuur in spinazie maakt de opname nog moeilijker, omdat het zich aan ijzer bindt.

Dat het ijzergehalte van spinazie vaak wordt overschat, komt omdat er bij het vaststellen ervan ooit een 
foutje is gemaakt. Duitse wetenschappers analyseerden de groente in 1937 en bemerkten dat het ijzergehalte 
tien keer lager was dan tot dan toe werd aangenomen.



Hoe dit heeft kunnen gebeuren is onbekend. Eén theorie is dat er bij de eerste analyse gedroogde 
spinazie werd gebruikt. Een andere is dat de vorige onderzoeker de komma een plaats teveel naar 
rechts had gezet, waardoor het ijzergehalte tien keer hoger uitviel. Overigens blijkt uit recent on-
derzoek dat het eten van een bord spinazie er wel voor zorgt dat spieren efficiënter werken.

Spinazie is sowieso een gezonde groente. Naast ijzer is spinazie rijk aan kalium, calcium, fosfor en 
magnesium en aan vitamine A, vitamine E, foliumzuur en antioxidanten zoals luteine en zeaxan-
thine.

5. Spinazie slinkt nogal tijdens de bereiding.  
Hoeveel heb ik nodig per persoon?
Spinazie bevat veel vocht, dat verdampt tijdens de bereiding. Voor 250 gram gekookte spinazie 
moet u volgens het Voedingscentrum 450-500 gram rauwe spinazie per persoon rekenen.

Bron: PlusOnline.

      -----

Spinazie-ovenschotel met vegetarische reepjes

IJzersterk recept

Aantal personen: 2
Bereidingstijd: 30+ minuten
Ingrediënten :
600 gram aardappelen - 2 uien - 750 gram spinazie - 1 gegrilde paprika (pot)
1 eetlepel vloeibare margarine - 150 gram vegetarische roerbakreepjes
Ca. 1½ dl halfvolle melk - Nootmuskaat

Bereidingswijze: 

Schil de aardappelen en kook ze in weinig water gaar.
Warm de oven voor op 200° C.
Maak de uien schoon en snijd ze klein.
Was de spinazie en laat de groente goed uitlekken.
Snijd de paprika in stukjes.
Fruit de uien in de margarine glazig.
Bak de vegetarische roerbakreepjes mee.
Voeg de spinazie in gedeelten toe en laat de groente slinken.
Giet er eventueel wat vocht af.
Maak het geheel op smaak met peper en een beetje zout.
Maak van de gare aardappelen en de hete melk, peper, een beetje zout en nootmuskaat een puree.
Doe het spinaziemengsel in een ovenvaste schaal en dek dit af met de aardappelpuree.
Laat het gerecht in de hete oven in 20 minuten bruin kleuren.
  
 Recept:
Energie: 525 kcal - Eiwit: 25 gram -  Koolhydraten: 70 gram - Vet: 15 gram
Verzadigd vet: 2 gram - Vezels: 10 gram

Bronnen: Voedingscentrum


