Duurzame teelt recepten

Voorgerecht 1:
Groninger brood

Gerhard Kohleppel teelt tarwe op 100 hectare in het Groningse Blijham. Gerhard: “Tarwe
is een mooi product om te telen en blijft voor de voedselvoorziening in de wereld belangrijk. Duurzaam tarwe telen doe ik door rassen te kiezen die minder ziektegevoelig zijn. En
ik probeer het milieu en mijn portemonnee te sparen door gewasbeschermingsmiddelen
zo beperkt mogelijk in te zetten”.
Ingrediënten
• 450 gram gewone bloem
• 1/4 koffielepeltje droge gist
• 1+1/4 koffielepel zout
• 355 ml water (kamertemperatuur)
Bereiding
1. Meng de bloem, gist en het zout in een grote kom. Voeg het water toe
en meng door elkaar met een houten lepel. Het deeg blijft vrij nat.
2. Bedek de kom met keukenfolie of een vochtige handdoek en laat
het deeg 12 tot 18 uur rijzen op kamertemperatuur.
3. Bestrooi het deeg langs alle zijden met wat bloem. Vouw het enkele keren
dubbel en laat weer 15 minuten rijzen.
4. Bestrooi het opnieuw met wat bloem, vorm er een bol van en laat nog 2 uur
rijzen in een ingevette vuurvaste schaal of pan die je kan afdekken.
5. Verwarm de oven voor op 260ºC. Bak 30 minuten met het deksel op de pan.
Hierna 15 á 30 minuten zonder deksel tot het brood bruin ziet.
Variaties
• Gebruik 1/3 deel volkoren meel
• Voeg kruiden, zongedroogde tomaten, olijven, rozijnen, noten etc toe.
Lekker als aperitief met wat olijfolie en zout, kruidenboter of tapenade.

Klimaatvoetafdruk: Als u meer wilt weten over duurzaam telen bekijk dan de informatie over Good Practices op deze site.
Bent u nieuwsgierig naar de invloed van productie, bewaring en bereiding van uw maaltijd op het klimaat? Kijk dan op
www.voedingscentrum.nl en vul bijvoorbeeld de Klimaatweegschaal eens in. © CLM, Emiel Elferink, Peter Leendertse en
Hanneke Oosterbaan.
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Voorgerecht 2:
Marcel’s preisoep

Preiteler Marcel Jacobs (foto: Groenten & Fruit) teelt al sinds 2002 zijn prei volgens de
eisen van Milieukeur. “Duurzame gewasbescherming, zoals keuze voor middelen met
een lage milieubelasting, inzet van plantversterkers en toepassen van de tripsvoorspeller
speelt daarbij een belangrijke rol. Ook voor een lekker soep is prei een prima product”,
aldus Marcel.
Ingrediënten voor 4 personen
• 1 flinke prei
• 1 grote kruimige aardappel met schil
• 2 groentebouillonblokjes
• peper
• boeren yoghurt
• fijngehakte (platte) peterselie
• 1 laurierblad
Bereiding
1. Was de aardappel en snij in stukjes.
2. Snij de prei in ringetjes.
3. De prei en aardappelstukjes opzetten met 1 liter water, het laurierblad
en de 2 bouillonblokjes.
4. Laten koken met deksel op de pan tot de prei en aardappel zacht zijn en
nadat het laurierblad verwijderd is met de staafmixer pureren tot een gladde soep.
5. Doe in een soepkom een eetlepel yoghurt en een eetlepel fijngehakte
(platte) peterselie, giet hierover de soep en serveer direct.

Klimaatvoetafdruk: Als u meer wilt weten over duurzaam telen bekijk dan de informatie over Good Practices op deze site.
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Voorgerecht 3:
Romige asperges van Jos

Jos van Hamont werkt al meer dan 25 jaar als bedrijfsadviseur in de vollegrondsgroenteteelt, waarvan de laatste 13 jaar bij DLV Plant. “Aandacht voor duurzaam ondernemen
is in al die jaren steeds belangrijker geworden. In de asperges zijn nieuwe methoden die
kansen bieden voor een stap richting duurzaamheid. Bijvoorbeeld schimmelbestrijding met
natuurlijke middelen en het bestrijden van de aspergekever door de inzet van een aaltje,
een natuurlijke vijand van deze kever. Telers zijn best bereid om duurzaam te werken mits
dit op een gezonde economische basis kan!”
Ingrediënten voor 2 personen
• 250 gram asperges
• zout
• 1 bolletje gember
• 2 eetlepels zure room
• 2 eetlepels yoghurt
• mespunt gemalen komijn (djinten)
• peper
Bereiding
1. Schil de asperges en snijd de onderste houtige delen weg.
2. Kook de asperges in ruim water met zout 10 minuten met deksel
op de pan en laat ze in het kookvocht nagaren en afkoelen.
3. Snijd het gemberbolletje heel fijn.
4. Maak een sausje van de zure room, de yoghurt, de gember,
de komijn, peper en zout.
5. Leg de asperges op 2 borden en verdeel het sausje er over.

Klimaatvoetafdruk: Als u meer wilt weten over duurzaam telen bekijk dan de informatie over Good Practices op deze site.
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Hoofdgerecht 1:
Pasta met gestoofde
paprika’s van Chris

Chris van der Ende, mede verantwoordelijk voor de teelt van 40 hectare paprika’s (rood,
geel en groen). “Bij ons is biologische bestrijding erg belangrijk,. Ook het verantwoord
omgaan met energie en water is nodig. We maken gebruik van warmtekrachtkoppeling en
doen er alles aan om het gietwater zo lang mogelijk te hergebruiken. Zo produceren we
heerlijke paprika’s met zo min mogelijk milieubelasting.”
Ingrediënten voor 4 personen
• 1 ui, gesnipperd
• 4 tenen knoflook, fijngehakt
• 1/2 pepertje fijngehakt of 1/2 eetlepel chillivlokken
• 3 eetlepels olijfolie
• 4 - 5 paprika’s (bijv. 2x rood, 1 of 2x geel, 1x groen), in grove blokken (2 x 2 cm)
• 2 tomaten, in kleine blokjes
• eventueel 4 ansjovis
• 3 eetlepels kappertjes
• 200 gram feta verkruimeld of chorizo in blokjes
• handje peterselie, fijngehakt
• 1-3 eetlepels (balsamico) azijn (naar smaak)
• zout en peper
• 400 gram penne/farfalle
Bereiding
1. In een braadpan ui, knoflook, pepertje/chilivlokken en ansjovis 5 minuten zachtjes
bakken in de olijfolie. De ansjovis kan je met een roerspaan even wat kleiner maken.
2. Paprika toevoegen en nog 5-10 minuten zacht bakken.
3. Tomaat en chorizo toevoegen, deksel op de pan doen en 30-45 minuten zachtjes laten
stoven. Eventueel wat water toevoegen als het droog wordt/dreigt aan te bakken. Af en
toe roeren.
4. Als de paprika zacht en gaar is, de feta en kappertjes er door roeren.
5. Flink op smaak brengen met peper, de (balsamico) azijn en eventueel wat zout.
6. Als laatste de peterselie erdoor roeren.
7. Kook intussen de pasta al dente .
8. Paprika’s als saus bij de pasta serveren.
Klimaatvoetafdruk: Als u meer wilt weten over duurzaam telen bekijk dan de informatie over Good Practices op deze site.
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Hoofdgerecht 2:
Bommelerwaardse boerenkool
met spek en paddestoelen

Daniëlle van Tuijl komt uit een tuindersgezin. Haar vader teelt chrysanten in de
Bommelerwaard. “Ik werk nu als plantfysioloog bij Philips. Hier onderzoek ik hoe we
LED-verlichting kunnen toepassen in de landbouw. Ten opzichte van TL-balken heeft LEDverlichting veel mogelijkheden, bijvoorbeeld het variëren in kleur. Hiermee kan de plant
optimaal gestuurd worden. Verder kan er ook flink energie bespaard worden: Afhankelijk
van de situatie kunnen twee TL-balken van 58Watt vervangen worden door 1 LED-module
van 40Watt! Een duurzaam recept zou ik zeggen!”
Ingrediënten voor 2 personen
• 400 gram panklare boerenkool (eventueel diepvries boerenkool)
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 200 gram kastanjechampignons of gemengde champignons
• 1 eetlepel roomboter of vloeibare margarine
• 200 gram spekblokjes of vegetarische reepjes
• peper, zout
Bereiding
1. Kook de boerenkool in weinig water met de deksel op de pan gaar.
2. Maak de ui en de knoflook schoon en snijd het klein. Maak de paddestoelen schoon
en snijd ze in repen of plakjes.
3. Verwarm de boter / margarine en fruit hierin de ui en de knoflook glazig.
4. Bak de spekblokjes / vegetarische reepjes mee. Strooi er peper en eventueel zout
over.
5. Bak de paddestoelen kort mee.
6. Giet de gare boerenkool af en schep het mengsel er door. Breng op smaak met peper
en zout.
Lekker met gekookte aardappels of aardappelpuree!
Klimaatvoetafdruk: Als u meer wilt weten over duurzaam telen bekijk dan de informatie over Good Practices op deze site.
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Hoofdgerecht 3:
Lamsbout met Toon’s aardappelen

Toon van der Heijden teelt Hansa en Bintje (speciaal voor de friet) en is ook Schoon Water
deelnemer (www.schoon-water.nl). Hij maakt gebruik van duurzame gewasbeschermingsmethoden zoals een waarschuwingssysteem en de wingssprayer. Toon: “Momenteel heb
ik nog 3200 ton aardappels liggen. Aardappels telen is een uitdaging. Ik doe dat zo duurzaam mogelijk. Het is een product waar je in de keuken alle kanten mee uit kunt. Van patat tot puree. Dit recept met lamsbout en wintergroente is heerlijk in de winter”.
Dorst? dan is een flesje Boerenkracht erbij heerlijk.
Deze frisse fruitdrank bevat blauwe bessen, appels en ginseng van Hollandse herkomst.
Toon van der Heijden, Nederlands enige ginsengteler, levert de ginseng. Ginseng houd je
vitaal. Meer info over dit frisse fruitdrank.
Ingrediënten voor 4 personen, voor de groenten
• 4 sjalotten, 200 gram pastinaak, 200 gram koolraap, 200 gram winterwortel, 200
gram spruitjes, 1 eetlepel olie, 1 limoen, 1 eetlepel honing en 1 eetlepel (wal)notenolie
Bereiding
1. Maak de groente schoon.
2. Snijd de sjalotten in halve ringen, de pastinaak en de koolraap in reepjes en de wortelen in plakjes. Halveer eventueel grote spruitjes.
3. Verwarm de olie en fruit hierin de sjalotten glazig.
4. Voeg de rest van de groente toe met een paar lepels water en smoor de groente
in ca. 7 minuten beetgaar.
5. Boen de limoen goed schoon en rasp wat van de schil. Pers de limoen uit.
6. Maak de groente op smaak met wat geraspte limoenschil, limoensap, de honing
en de notenolie.
7. Laat de groente afgedekt een paar uur marineren.
8. Warm de groente weer op of geef de groente op kamertemperatuur.
Voor de lamsbout met aardappelen
• Een flinke lamsbout, 1 kilo aardappelen, rozemarijn, 2 tenen knoflook, 1 (rode) ui,
zout, peper, olijfolie en eventueel een scheutje witte wijn
Bereiding
1. Wrijf de lamsbout in met olijfolie, zout, peper, fijngehakte rozemarijn en geperste
knoflook.
2. Schil de aardappelen en snij deze in flinke stukken. Nieuwe aardappelen zijn
lekker met schil! Snij de ui ook in kwarten.
3. Leg de lamsbout in een grote (ingevette) ovenschaal en leg hieromheen de
aardappelen en de ui. Strooi er wat zout en rozemarijn over. Schenk wat olijfolie
over het geheel. Dek af met aluminiumfolie.
4. Verwarm de oven voor op 180 graden en bak het geheel. Voor het vlees geldt:
13 minuten per 450 gram voor rosé en 20 minuten per 450 gram voor doorbakken.
Keer het vlees af en toe voeg wat water of witte wijn toe als nodig. Haal het laatste
half uur het folie er van af.
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Hoofdgerecht 4:
Henk’s spruitjesstamppot
met kruidenkaas

Henk Angenent is boegbeeld van de campagne ‘Duurzaam telen, begint bij jou’ en
de winnaar van de laatste Elfstedentocht. Henk heeft jarenlang spruiten geteeld.
Tegenwoordig is hij trainer van de Nederlandse Wadro marathonschaatsploeg. Henk:
“Gezonde voeding is ook voor mijn marathonschaatsers belangrijk. Naast stevige
pasta’s is ook de Hollandse kost prima. Zelfs af en toe patat is OK, maar niet
te kort voor de wedstrijd”. Ook voor de spruitenteelt zijn steeds meer duurzame
gewasbeschermingsmethoden beschikbaar.
Ingrediënten voor 4 personen
• kilo (licht) kruimige aardappelen
• 750 gram spruitjes
• 2 dl. melk
• 200 gram kruidenkaas
• peper
• zout
Bereiding
1. Kook de aardappels met de spruitjes in een flinke bodem water met deksel
op de pan in +/- 25 minuten gaar.
2. Verwarm de melk met de kruidenkaas tot het bijna kookt.
3. Giet de aardappels met de spruitjes af en stamp ze.
4. Roer de melk en kruiden kaas erdoor, maak op smaak met peper en zout.

Klimaatvoetafdruk: Als u meer wilt weten over duurzaam telen bekijk dan de informatie over Good Practices op deze site.
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Nagerecht 1:
Zeeuwse peer met
chocoladevla en kaneel

Martijn Slabbekoorn teelt samen met zijn vader peren en appels op zo’n 30 hectare
in het Zeeuwse Kapelle. Martijn: “Ook in recepten kun je van alles met fruit. Denk
bijvoorbeeld aan salades. Hartstikke gezond en lekker. Maar ook klassiekers als peren
met vla of appelmoes zijn lekker. Duurzaam telen betekent voor ons kijken naar de lange
termijn, dus ook wat betreft de gewasbescherming. In de boomgaard proberen we zoveel
mogelijk de nuttige insecten te behouden. Verder plaatsen we bijvoorbeeld scheuten met
roofmijt van oude aanplant in nieuwe aanplant. Daarnaast bevorderen we de populatie
oorwormen. Oorwormen eten bloedluis en andere schadelijke insecten. Ook maken we
gebruik van twee weerstations voor de schurftbestrijding”.
Ingrediënten voor 4 personen
• 2 rijpe peren
• 6 dl chocolade vla
• kaneelpoeder
Bereiding
1. Schil de peer, snijd het klokhuis eruit en snijd de parten in dunnere partjes.
2. Schenk de vla in niet te diepe schaaltjes of in diepe borden en leg de peer erop.
3. Bestuif met kaneelpoeder en serveer direct.
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Nagerecht 2:
Apple Crumble van de Koning

Martin Koning, (foto: DLV Plant) peren- en appelteler in Kraggenburg. Op de 12 hectare
appels teelt hij met zijn vader Elstar, Junami, Elise, Jonagold en Golden Delicious. Over
het bedrijf loopt een kuierlattenpad en Martin’s moeder runt een boerderijwinkel. Het
bedrijf heeft een geschiedenis van geïntegreerde Teelt naar MilieuBewuste Teelt naar telen
volgens Milieukeur. “Momenteel hebben we geen Milieukeur meer maar ik vind het lonend
om Good Practices toe te passen als het risico beheersbaar is en er een win-win situatie
is. Ik heb bijvoorbeeld een kruidenstrook in plaats van een grasbaan om de roofwantsen
een voedselbron te geven. Voor deze apple crumble zijn Jonagoldappels erg lekker. Ook
een combinatie van appels en peren smaakt erg goed.”
Ingrediënten voor 4 personen
• Voor het kruimeldeeg
• 300 gram bloem
• een snufje zout
• 175 gram bruine suiker
• 200 gram ongezouten boter (koud)
Voor de vulling
• 6 stevige appels
• 50 gram bruine suiker
• 1 eetlepel bloem
• 1 theelepel kaneel
Bereiding
1. Meng bloem, zout en suiker in een kom. Meng hier doorheen de boter
met de vingertoppen zodat een kruimelig geheel ontstaat.
2. Schil de appels en snij in schijfjes. Meng dit in een kom met de suiker,
bloem en kaneel.
3. Vet een flinke ovenschaal in en schep hierin het appelmengsel.
Dek af met het kruimelmengsel.
4. Bak ongeveer 45 minuten op 180 graden, tot het deeg mooi bruin ziet
en het fruit zacht is.
5. Heerlijk warm uit de oven met slagroom of een bolletje roomijs.
6. Ook lekker met walnoten, marsepein of een appel/peer mengsel.
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