
Culinair

Zeg, groentetuin, 
 wat eten we vandaag?

Even helemaal eruit, de natuur in en 
dan óók nog eten uit je eigen moestuin. 
Het kan in deze groentehuisjes op 
camping Geversduin. Dat wordt dus 
heerlijk eten wat de tuin schaft!

Trostomaatjes.

Kleine pompoenen.
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Niet alleen groenten, maar 
ook bloemen zijn  heerlijk 

door een salade.
Bordje (Dille & Kamille), theedoek 

(Loods 5 Design).

Frisse groentesalade  
met bloemen  
[voor 4 personen]
 200 g sperziebonen  200 g  

snijbonen, in schuine stukjes  
300 g rode en gele cherrytoma
ten, gehalveerd  1 komkommer, 
in halve plakjes  100 g zachte 
geitenkaas  2 goudsbloemen  
een paar bloemetjes van de  
doorgeschoten broccoli
Voor de dressiNg
 0,5 dl walnotenolie  sap van  

1 citroen  1 el honing  ¼ bos  
bieslook, fijngesneden  ¼ bos  
peterselie, fijngesneden  ¼ bos 
kervel, fijngesneden  vers
gemalen peper en zout 
Klop de ingrediënten voor de 
dressing door elkaar. Kook de 
sperzie- en snijbonen 3 min., 
laat ze uitlekken en schep (nog 
warm) om met de dressing.  
Laat 5 min. afkoelen en  
voeg dan de tomaten en de 
komkommer toe. Breng op 
smaak met zout en peper en 
bestrooi voor het serveren met 
de kaas en de bloemen.
Bereidingstijd: ± 15 min.

  Tomaten in allerlei soorten. Zaai ze vanaf april op de vensterbank of half mei buiten 
en plant ze in een eigen potje als ze groot genoeg zijn. Zet ze vanaf half mei  buiten in 
een ruime pot. oogsten vanaf eind juni tot en met september.
  sperziebonen. Kies voor bakken en potten een lage boonsoort; een stamslaboon of 
struikboon. Zaaien vanaf april binnen of vanaf half mei tot half juni buiten. oogsten 
vanaf half juni tot en met augustus.
  ook leuk: goudsbloemen, snijbonen, tuinbonen, peulen, komkommer, pompoenen, 
courgette, sla, rucola, broccoli, artisjokken, kleine soort wortelen, bietjes en radijs.
  en probeer ook eens: spruitjes en boerenkool.

  de blaadjes van de goudsbloem 
zijn heerlijk en mooi in een salade 
of voor op de pasta.

  Niet alleen de kruiden en planten 
zijn groen in het groentehuisje.

  Heerlijk, jonge artisjok.

Groenten voor in bakken 
en potten
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  rozemarijn, tijm, salie, bieslook en munt zijn 
vaste planten. staan ze in bakken en potten, zet 
ze dan binnen bij vorst.
  Koriander zaai je vanaf april om de zes weken 
in potten, zodat je altijd genoeg hebt. Laat in 
augustus-september wat planten doorschieten 
en oogst het zaad (om volgend jaar te zaaien).
  ook leuk: peterselie, citroenmelisse, oregano, 
bonenkruid, basilicum, dille, kervel.

Kruiden voor in 
bakken en potten

er gaat niets boven een heerlijke, 
eenvoudige pasta met versgeoogste 
groenten, rucola en zelfgemaakte 
rucolapesto.
Borden en tuinbestek (Dille & Kamille).

 100 g parmaham  4 el olijfolie   
2 teentjes knoflook, in plakjes  
200 g pompoen, in blokjes  1 
courgette, in blokjes  250 g cher
rytomaten  paar takjes oregano  
500 g linguine  handvol rucola  
versgemalen peper en zout 
Voor de rucoLapesTo
 50 g rucola  1 el pijnboompitten  
 1 dl olijfolie extra vierge  1 teen

tje knoflook  30 g Parmezaanse 
kaas  paar druppels citroensap
Hak de ingrediënten voor de 
pesto, behalve de olijfolie,  
grof met een mes of in een 
hakmolentje. Voeg dan zo veel 
olie toe dat een smeuïg, glad 
geheel ontstaat. Breng op 
smaak met peper en zout. Bak 
voor de gestoofde groenten de 
ham in een droge koekenpan 
krokant. Laat uitlekken op 
keukenpapier. Voeg aan het 
bakvet in dezelfde pan de  
olijfolie toe en fruit hierin de 
knoflook op middelhoog vuur 
licht aan. Voeg de pompoen  
toe en bak op laag vuur  
omscheppend 3 min.. Roer er 
dan de courgette, de tomaten 
en oregano door. Laat nog  
3-4 min. op laag vuur stoven. 
Breng op smaak met peper en 
zout en neem de pan van het 
vuur. Kook de pasta beetgaar 
in de op de verpakking aan -
ge ven tijd. Laat uitlekken en 
schep de gestoofde groenten 
en de rucola erdoor. Verdeel de 
pasta over borden, lepel er wat 
pesto over en leg de ham erop. 
Rasp er eventueel nog wat 
Parmezaanse kaas boven.
Bereidingstijd: ± 20 min.

  Koken uit eigen tuin in een kleine, 
maar complete keuken in de tent. 
Buiten staat ook nog een barbecue. 

  rozemarijn, is ook lekker om in 
een zakje te doen voor in de kleding-
kast in de slaapkamer van de tent.

linguine met gestooFde 
tuingroenten en rucolapesto
[voor 4 personen]
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rijkgevulde groentesoep 
[voor 4 personen]
 2 el olijfolie  50 g pancetta, in 

reepjes  1 ui, gesnipperd  200 g 
spruitjes, in kwarten  4 geschilde 
bospeentjes, in plakjes  1 struikje 
broccoli,  in roosjes  vers
gemalen peper en zout 
Voor de gremoLaTa
 ½ bos peterselie  rasp van 1 

 biologische citroen  2 teentjes 
knoflook, geraspt  2 el olijfolie
Vermeng de ingrediënten voor 
de gremolata. Verhit de olie in 
een soeppan en bak hierin de 
pancetta 2 min.. Voeg de ui, 
spruitjes en peen toe en bak 
2-3 min. omscheppend mee. 
Voeg 2 liter water toe en breng 
aan de kook. Voeg, zodra het 
water begint te koken, de 
broccoli toe en laat 15-20 min. 
koken op laag vuur. Breng op 
smaak met peper en zout. 
Serveer de soep in mokken of 
kommen en schep er een lepel 
gremolata in. Lekker met  
stokbrood.
Bereidingstijd: ± 30 min.

  Het leuke van het groentehuisje 
is dat er telkens weer nieuwe 
 dingen worden geplant en geoogst. 
Zo kun je in augustus al de eerste 
spruitjes oogsten of een lekkere 
pompoen.

Hier is het goed tot rust komen.
Keukenshort (Loods 5), gieter en mok 
(Dille & Kamille), kom (Ikea). Alle andere 
artikelen horen bij het huisje.

Kool.

Mokken, snijplankjes, 
placemat (Dille& Kamille).
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fotografie: hans clauzing (opening en enkele sfeerbeel den), eric van lokven (huisje en culinair), marleen brekelmans 
(pipowagen en  groene caravan). productie en  styling: judith baehner.  receptuur en  bereiding: goran todorovic.

Je krijgt als Margriet-lezeres € 50 korting 
per verblijf. Voor € 109 boek je al een 
weekend (in het laagseizoen) in een 
Groente huisje. Dit is  exclusief toeristen-
belasting à € 1,25 p.p.p.n. en inclusief 
duinkaart en vlinderroute. Dekbedden, 
kussens en lakens zijn aanwezig. 
Huisdieren zijn niet toegestaan. Deze  
aanbieding is geldig tot 26 oktober 2014  
op basis van beschikbaarheid. Bij aankomst 
dien je een borgformulier te  ondertekenen. 

om te reserveren kun je bellen naar 
0251  66 10 95 of emailen naar 
geversduin@ kennemerduincampings.nl.  
o.v.v. ‘aanbieding Margriet’. 
meer informatie: Kennemer Duincamping 
Geversduin, Beverwijkerstraatweg 205, 1901 
NH, Castricum, www.campinggeversduin.nl. 

Slapen in een Groentehuisje 
op Camping Geversduin
Ook relaxen in de duinen en genieten van een eigen 
moestuin om je heen om heerlijk uit te plukken?

Nog meer leuke logeeradresjes
1  Slapen aan het strand en 

even helemaal bijkomen bij het 
ruisen van de zee terwijl je in 
bad zit? Huur een Beachlodge; 
een tent met bad op Kennemer-
duincamping de Lakens.  
Bij vermelding van ‘Margriet’ 
staat er bij aankomst een 
Rituals-wellnesspakket  
voor je klaar en kun je gratis 
gebruikmaken van de sauna. 
023 - 541 15 70,  
www.kennemerduincampings.
nl/nl/lakens/

2  Slapen in een vogelhuis en 
genieten van de natuur doe  
je bij de Vreemdvogel (Zuid-
Holland). Bij aankomst staan er 
een fles wijn en een zakje noten 
voor je klaar. Bij een verblijf 
van drie nachten of langer krijg 
je het Wellness-arrangement 
t.w.v. € 42,50 p.p. gratis (max. 
2 pers. per boeking). Boek op 
www.devreemdevogel.nl en  
vul de promocode ‘Margriet 
2014’ in. Aanbie dingen zijn  
geldig bij boeking vóór 1 juni 
2014. 010 - 341 50 25

3  Slapen in een gekleurde 
caravan of pipowagen kan  
bij camping 3akers in Noord-
Holland. Bij het reserveren  
van een midweek (m.u.v. juli  
en augustus) in een van de 
leuke wagens krijg je 1x een 
heerlijk verwenontbijt voor  
2 personen op een ochtend 
naar keuze.  
075 - 641 18 16,  
www.3akers.nl

4  Slapen in een Tipi of in  
een stoere Jachthut midden  
in de natuur kan in het 
Gelderse Groesbeek. Voor 
Margriet-lezeressen staat er 
bij aankomst een flesje 
Groesbreekse wijn klaar en 
een kaartje met een leuke  
fietsroute door de ‘wijnvelden’  
en andere favoriete lokale  
adressen van de eigenaren.  
024 - 355 50 96,  
www.bijonsingroesbeek.nl
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in dit tenthuisje 
doen we na het 
eten de afwas 

met de hand.
Theedoek (Loods 5 

Design).

Mét  50 korting!
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