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Het schrijven van de 

nieuwsbrief is voor ons elk jaar een moment van 
bezinning.  De wereld staat op dit moment nogal op 
zijn kop. Van diverse kanten wordt er aan 
consumenten gevraagd soberder te gaan leven, nog 
bewustere keuzes te maken terwijl het onzeker 
aanvoelt of dat wel tot een goede ontwikkeling 
leidt. Toch zie ik lichtpuntjes! Als ik nu zie hoe snel 
mensen eraan wennen dat winkeldeuren 
tegenwoordig dicht zitten en je ze zelf open moet doen om de kou buiten te houden. Dat is toch eigenlijk geen 
probleem? Mensen houden weer eens een deur voor elkaar open, gezellig! 
Regelmatig wordt aan ons gevraagd of we met de molen ook energie gaan opwekken. Dat is snel beantwoord; 
nee, dat gaan we niet doen. De installatie die daarvoor nodig is, is zo duur dat het niet terug te verdienen is. 
Daarnaast is een molen een bewegend apparaat, hout werkt. Dat heeft zijn weerslag op de installatie 
waardoor er heel snel storing is. Wij vinden het een duurzamere keuze om daar geen energie in te steken.  
Waar we wel energie in steken is deze nieuwsbrief met onze nieuwtjes en tips over items die kunnen helpen 
heel gevarieerd, gezond en duurzaam te eten! 

Eieren van Boer Pieter: 

Voor onze winkel en de bakkerij hebben 
we nu de biologische eieren rechtstreeks 
van boer Pieter uit Tzum 
(www.bioboerpieter.nl). Dat scheelt flink 
in prijs en in houdbaarheid!! Hopelijk een goede reden om vaker 
biologische eieren te eten.  

Om allerlei redenen zijn mensen hun eetpatroon aan het 
veranderen, klimaat- en geldzorgen zijn een begrijpelijke 

aanleiding. Veel mensen zijn minder dierlijke producten gaan gebruiken. Wijzelf ook. Toch maak ik me als 
natuurvoedingsdeskundige wel zorgen, vooral voor kinderen. Het menselijk systeem is nl. afhankelijk van een 
aantal essentiële stoffen die in dierlijke producten voorkomen. Het gaat dan om vitamine  B12, D, zink, ijzer en 
enkele eiwitten zoals L-Lysine. (sommige stoffen komen ook in planten voor, maar zijn voor mensen vaak 
moeilijk opneembaar.) 

Gelukkig zijn er eieren. Voor een ei hoeft er geen dier geslacht. Kippen scharrelen hun eigen kostje bij elkaar 
van granen, zaden en insecten. Hoe gevarieerder ze eten, hoe gezonder je ei! (kijk evt.: www.Bionext.nl voor 
de richtlijnen voor biologische kippenhouderij) 



Eieren zijn een belangrijke bron van eiwitten, 
vitamine A en D, B-vitamines, selenium, zink en ijzer. 
Het verhaal over teveel cholesterol in eieren is allang 
achterhaald. 3 á 4 eieren per week is een mooi 
aantal, elke dag mag ook! 
Bij het koken en bakken is een ei handig:  De eieren 
in cake zorgen voor de luchtige structuur. Eieren in 
het pannenkoekbeslag zorgen dat de pannenkoeken 
niet uit elkaar vallen. En in onze oliebollenbeslag gaat ei om de luchtige structuur goed vast te houden. 

Het beste moment om een ei te eten is bij je ontbijt, zachtgekookt kun je de 
voedingswaarden het best benutten. Ei zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel beter in 
balans blijft en voorkomt dat je gaat snaaien de rest van de dag. Je kunt ook lekker een 
omelet maken met allemaal restjes groenten, voor bij de lunch (koolhydraat-arm) of als 
avondmaaltijd. Wil je meer eieren i.p.v. vlees verwerken in je warme maaltijden, roer 
dan eens een ei of een paar eieren door je pastasaus. Wel nog even goed doorwarmen, 
je saus wordt er heerlijk romig van!  

 
Biologisch eten met een klein budget: 

In 2015 heb ik een aantal keer een workshop gegeven 
met deze titel. De informatie van toen is nu weer actueel. 
De onderstaande tips & trucs vind ik zelf de meest 
inspirerende: 

*) zorg voor 3 goede maaltijden per dag, tussendoortjes 
en snacks zijn relatief duur. Verdeel bijv. je ontbijt over 2 momenten door een deel bij de koffiepauze te 
nemen of neem bijv. je toetje alvast bij de thee of juist rond een uur of 8 bij wijze van snacks. 

*) Granen en peulvruchten geven samen goedkope buikvulling voor de warme maaltijd. In deze combinatie 
zijn de plantaardige eiwitten extra goed opneembaar in ons verteringssysteem. Daarom zijn in veel culturen 
klassieke recepten te vinden die deze combinatie als uitgangspunt hebben. Gebruik je goedkope buikvulling 
dan heb je budget voor duurdere smaakmakers. 

*) Maak voor je dierlijke eiwitten gebruik van eieren en rundergehakt. 
Nederlands (biologische) rundergehakt is een restproduct van de 
melkveehouderij en heeft daardoor een lagere impact op het milieu, 
een goede voedingswaarde en een schappelijke prijs. 

*) Maak zoveel alles zelf: je broodbeleg als jam, humus of andere 
spreads. Gekookte of gebakken eieren zijn goedkoop beleg. Koop geen 
kant en klaar pakjes maar zoek op google, daar zijn allerlei recepten te 
vinden.  
Kijk wat je zelf kunt verbouwen in de tuin bijv. via 
www.makkelijkemoestuin.nl. 
 
*) En kijk bij alles, als je (klein)kinderen hebt, hoe ze je kunnen helpen. 

Snijden, roeren, fruit plukken, eigen beleg of eigen lunch klaarmaken, plantjes watergeven, zo geef je je kennis 
ook weer door! 

*) Zorg voor een overzichtelijk voorraadkast die niet warmer is dan 14 graden 
(droog en donker). Oordeel zelf of de houdbaarheid van je product echt verlopen is, dierlijke eiwitten zijn het 



meest kwetsbaar, daarna vetten. THT= tenminste houdbaar tot, deze datum heeft vooral invloed op de 
omloopsnelheid in de winkel. Bederf kun je ruiken en zien!! Bedenk een systeem met stickertjes of een lijstje 
dat je eraan herinnert wat als eerste op moet. Schrijf evt. de openingsdatum op koelkastproducten.  

*) verzamel restjes in de diepvries: stukjes fruit voor jam, restjes groenten 
voor soep, restjes (geraspte) kaas voor kaassaus. Bewaar al het oude 
brood, of in de diepvries voor zachte broodkruim of laten drogen voor 
paneermeel. Gebruik de zachte broodkruim om een saus te binden, een 
hartige taartvulling te verstevigen of je pannenkoekbeslag te verstevigen. 
Als vervanger van geraspte kaas over gerechten kun je Pangrattato 
maken: broodkruimels bakken in olijfolie, zout, peper en wat chilipeper 
en knoflook naar smaak toevoegen. Laten afkoelen op een bord, evt. nog 
een beetje parmazaanse kaas toevoegen 

*) Kook met de deksel op de pan en 
gebruik minimaal water. Gebruik de 

hooikistmethode; 5 minuten koken in de ochtend met voldoende water, 
inwikkelen in een isolerende doek, bij het avondeten bruikbaar om granen 
en peulvruchten te garen of gebruik een snelkookpan (voor aardappelen).  

Peulvruchten terug in onze winkel: 

Peulvruchten zijn een beetje in de vergetelheid geraakt… vooral het zelf 
bereiden van gedroogde peulvruchten. Daarom hebben we ze niet alleen 
weer een vaste plek in de winkel gegeven, maar ligt er ook een recept bij. 
Peulvruchten worden nl. het mooist gaar als je er de hooikistmethode voor gebruikt. In de jaren dat ik dit zelf 
doe, heb ik ontdekt dat je de peulvruchten heerlijk kunt marineren op deze manier. Dit doe je door tijden het 
opkoken kruiden, peper en een bouillonblokje toe te voegen. Tijdens het garen trekken de smaken dan 
heerlijk in de peulvruchten. Mijn favorieten: 

• Rode kidneybonen kruiden met knoflook, paprikapoeder, komijn, bonenkruid, peper en 
een uienbouillonblokje 
• Kapucijners kruiden met laurier, lavas, selderij, peper en een groenten bouillonblokje 
• Zwarte bonen kruiden met knoflook, gember, komijn, laos, lavasblad, peper, een scheut 
ketjap en een uienboullionblokje 
• Berglinzen kruiden met laurier, kruidnagel, tijm, peper en een groenten bouillonblokje 
(p.s. linzen kunnen gelijk gegaard worden, die hebben geen weektijd nodig en zijn in + 25 
minuten gaar, op deze manier kunnen ze perfect geruld gehakt vervangen in veel 
gerechten.) 

Het nieuwe broodassortiment: 

Al jaren kopen we onze broden in bij een grote biologische broodbakkerij. 
We kopen Bake-off broden die we elke ochtend zelf afbakken zodat je een 
heel vers broodje bij ons kunt kopen. We hebben in onze bakkerij niet 
voldoende ruimte om én broden zelf te maken, kneden en rijzen én al die 
lekkere koekjes te bakken. Deze oplossing past ons. Nu heeft Bakkerij Van 
de Westen zijn broodassortiment na jaren aangepast omdat ze zijn 
samengegaan met een andere grote biologische bakkerij. Hoewel wij ook 
even moesten slikken toen bleek dat enkele bekende broden niet meer 

worden gemaakt, kijken we er nu positief op terug. Oude en nieuwe broden geven samen een mooi 
assortiment met meer variatie: een heel mooi licht en voedzaam Tarwe-Haverbrood, een luxer Tarwe-Mais-
desembolletje, een stevig en compact desem Roggebrood of een groot klassiek Frans Boerenbrood. In 



Speltbroden hebben we ook meer variëteit. Op de bestellijst in de winkel kun je het assortiment inzien en dan 
is er ook nog het bestelboek van de bakker, vraag daar gerust naar!!  

De Oliebollenaktie: 

We gaan er dit jaar weer vol voor!!  
We hebben 5 soorten oliebollen:  
- Tarwe-oliebollen naturel: 5 voor 5,00 
- Tarwe-oliebollen met appel en kaneel: 5 voor 5,50 
- Tarwe-oliebollen met rum en rozijnen: 5 voor 5,50 
- Spelt-oliebollen naturel: 5 voor 5,50 
- Spelt-oliebollen met appel en rozijnen: 5 voor 6,00  
Tijdens de laatste 2 dagen van het jaar verbouwen we  de winkel voor de losse oliebollenverkoop en het 
afhalen van de webwinkelbestellingen. Bestel je oliebollen tijdig via: www.maalderij-
degoudenengel.nl/webwinkel 

Openingstijden tijdens de feestdagen: 

Woensdag 21 december   van 10.00-17.00 uur 
Vrijdag 23 december   van 10.00-17.00 uur 
Zaterdag 24 december  van 10.00-15.00 uur 
Woensdag 28 december   van 10.00-17.00 uur 
Vrijdag 30 december  van 10.00-17.00 uur 
Zaterdag 31 december   van 10.00-15.00 uur 
(daarna nemen we even pauze)  

vrijdag 13 januari zijn we weer open van 10.00-17.00 uur 

We	wensen	iedereen	goede	feestdagen	en	een	mooi	2023!	

Hartelijke groeten, Vincent, Karlijn en Judith	

 

 


