Asperges (vervolg)
Asperges moet je voor gebruik eerst goed wassen en daarna schillen.
Dat doe je best met een dunschiller; er zijn twee soorten, kies voor u
de gemakkelijkste. Ik gebruik een dunschiller uit de Ikea en eentje van
tupperware…
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Iedereen zegt dat je net onder de kop moet beginnen met schillen en
zo naar beneden. Mijn ervaring leert dat je het gemakkelijker
andersom doet: van beneden, waar de asperge is afgesneden, zo
naar boven tot ongeveer 3 à 4 cm onder de kop. GOOI DE
SCHILLEN NOOIT WEG.
Ik kook de schillen af in zo weinig mogelijk licht gezouten water
gedurende 25 minuten. Laten afkoelen en zeven. Dit is de beste basis
voor uw soep, enkele bouillonblokjes van kip, asperges in stukjes,
een goeie geut verse room, wat bindmiddel en verse bieslook of
peterselie…..Hmmmm zooooo lekker.
Iedereen kent asperges op zijn Vlaams met tot mimosa geprakte
gekookte eitjes en echte gesmolten boter…
Doe onder de eitjes eens blokjes goede gekookte ham, of nog
beter….. een bakje verse noordzeegarnalen.
Een andere variatie is uw borden voorverwarmen in de oven…100 °c.
Let op!!!!! Verbrand uw vingers niet.
Leg op het hete bord plakjes gerookte zalm, de gekookte asperges
met ei, boter en bieslook en werk af met enkele flinke scampi…..zo
wordt Pinksteren een echte hoogdag…
En waarom de asperges niet bakken in de pan of op de barbecue???
Gebruik echte boter, de asperges mogen een beetje “zwemmen”…
Laat de boter niet bruinen. In de gele boter op een erg zacht vuurtje
netjes naast elkaar een kwartiertje op elke kant laten bakken –
stoven. Ze mogen een kleurtje krijgen. Alleen kruiden met wat peper
en een beetje grof zeezout.
Geef er vis , zacht gebakken kipfilet, kalfsmedaillon of varkenshaas bij
en een kroketje of puree…
Voor op de barbecue moet je de asperges eerst instrijken met olijfolie
en ik bak ze altijd op een stuk aluminiumfolie.
Tenslotte kan je asperges perfect invriezen: Zorg dat ze geschild zijn,
en rauw, los in een zak, netjes in dezelfde richting. Vries ook het
kookvocht van de schillen in.
Laat voor gebruik de asperges 20 minuten ontdooien en snij ze half
bevroren in stukjes. Na 15 minuten koken zijn ze perfect gaar. Verse
aspergesoep met Kerstmis, uit eigen tuin… dat is scoren!!!

Een vogel in de wind
Een blij en lachend kind
Moeder een zorgzaam mens
Zonder verlangen zonder wens
Je rijkdom zijn wat bloemen
Kinderen, die je moeder noemen
Zij betekenen meer dan goud
Omdat je zoveel van hen houdt
Eenvoudig moedig en simpel
Verdien je vast een wimpel
Moeder maar ook zonder
Noem ik jou een wonder !!!!!!

Het afhalen van de zomerbloemen gebeurt nu vrijdag 30 april in de
patronaat zaal.
Het afhalen van de zomergroenten gaat door op zaterdag 8 mei in
de patronaatzaal in de namiddag, uitnodiging volgt.
Als je kartonnen dozen liggen hebt mag je die altijd meebrengen.

Plantenborders

• Kuis de plantenborders op en verwijder de vaste planten die het
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nog steeds niet doen. Men mag nu wel aannemen dat ze de winter
niet hebben overleefd. Vervang ze.
Vaste planten die reeds hebben gebloeid kunnen nu worden
gescheurd. Dit bevordert tevens de bloeikracht van de planten voor
het volgende jaar.
Verwijder alle ongewenste zaailingen en hark de grond lichtjes
waardoor de border er ineens veel netter uitziet.
Rijshout rondom vaste plantengroepen plaatsen.
Vergeet uw borders niet te bemesten. Je planten kunnen nu wat
extra voedsel goed gebruiken!
Voor een nette afwerking tussen gazon, terras en borders of haag
kunt u gebruik maken van rubber afboording.
Nijp de uitgebloeide narcissen en tulpen uit want anders steekt de
plant al zijn energie in de zaadvorming ipv de energie op te slaan
voor de nieuwe bloemknoppen van volgend jaar. Het loof van
uitgebloeide bollen rustig laten afsterven.
Bloembollen:
Bij hyacinten worden de uitgebloeide bloemstengels verwijderd. Als
je de bollen wilt bewaren laat je de planten staan tot het blad
helemaal is vergeeld. Pas als het blad helemaal geel is, kun je de
bollen rooien en tot het najaar in droge turf bewaren.
De zomerbloeiende bol- en knolgewassen (dahlia, canna,
gladiolen, begonia's,...) moeten dringend de grond in om tijdens de
zomer rijkelijk te kunnen bloeien.
Kuipplanten, perkgoed en eenjarige

• Eenjarige en kuipplanten die niet tegen de nachtvorst kunnen,
mogen pas vanaf 15 mei na de ijsheiligen naar buiten:
Eenjarige planten en bloemenweides kunnen buiten ter plaatse
worden gezaaid
Gazon verzorgen
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Verwijder onkruid uit je gazon.
Maai, afhankelijk van de groei, het gazon 1 à 2 keer per week.
Kale plekken kun je nu opnieuw inzaaien.
Strooi mest als er regen ivoorspeld wordt
Indien nodig, kun je nu ook de graskanten afsteken zodat je
gazon niet gaat woekeren.

De moestuin
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Oogsten van vroege groenten zoals de radijsjes, sla, asperges,...
Aanaarden van de vroege aardappels.
Buiten zaaien en planten:
Sluitkool zaaien, rode bietjes, venkel, lente-ui, wortelen, witloof, sla,
erwten, boontjes, radijs, knolrapen, pastinaak, schorseneren...
• Planten van seldersoorten, uitplanten van prei, pompoenen,
courgettes, (Let op de ijsheiligen!!!)
• Geef bij droog weer regelmatig water.
Stro leggen onder de aardbeiplanten, de uitlopers verwijderen.
De vijver
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Haal overtollige planten zoals eendenkroos en algen uit de vijver.
Dus de snel groeiende en woekerende waterplanten eruit halen.
Het is nu de tijd om nieuwe planten in de vijver te zetten.
Vorstgevoelige soorten als de mosselplantjes en de waterhyacint
kunnen nu ook de vijver in.
• Verplant eventueel de waterlelie, deze kunt u tevens in stukken
breken en apart opplanten. De waterlelie heeft een kleiachtige
grond nodig om goed te kunnen bloeien.
• Controleer of de vissen geen ziekten hebben, indien nodig
behandel ze dan.
• Nu het terug warmer is, worden de vissen terug actiever en mogen
ze regelmatig voeder krijgen.
Wees tijdens de schoonmaak voorzichtig met kikkers en
salamanders.

Gratis af te halen
25 stuks kerstomatenplanten. Telefoontje of sms of WhatsApp
naar Etienne Vanhees 0472/853099
Rabarber struikjes en enkele kleine okkernotenboompjes.
War Convens Gsm 0476/744031.
Vlinderstruik, citroen geranium, yacons (zoete aardappelwortel),
hibiscus, siergras, anemoon wit, gele zonnehoed,
trompetplanten, meloenpeer, dahliaknollen, zegekruid (plant
tegen witte vlieg)
Maurice Schevernels Gsm 0486/784714

