
Keukentip
De laatste tijd maak ik zelf mijn pesto; zo veel lekkerder dan 
wat je kant-en-klaar koopt. Makkelijk te maken en overal 
voor te gebruiken. Wat ik te veel heb gaat in de vriezer.
2 zakjes pijnboompitten, van tevoren even roosteren in de 
koekenpan (wel bij blijven), 2 teentjes knoflook, stukje 
Parmezaanse kaas in blokjes, 1½ bosje basilicum. 
Doe alles in de blender samen met een paar eetlepels 
(afhankelijk van hoe smeuïg je de pesto wilt) lekkere olijfolie 
en klaar is kees. De pesto blijft een à twee weken goed in de 
ijskast. Ik smeer er de vis en lamsvlees mee in, een paar 
trostomaatjes erbij en dan in aluminiumfolie gewikkeld de 
oven in. Ook erg lekker door de dressing en, natuurlijk, bij  
de mozzarella met tomaat. Eet smakelijk!

Mest rozen met speciale rozen-
mest, kort ze daarna licht in en 
geef ze water. Door deze extra 
voeding kunnen er weer nieuwe 
knoppen worden gemaakt en 
kun je later in het seizoen nog 
een keer van de rozen genieten.

Zelfgemaakte pestoDubbel plezier
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Meteen kleur en sfeer in 
huis met gerbera’s op pot. 
Zet ze op een lichte plek, 
geef regelmatig water met 
af en toe wat toegevoegde 
plantenvoeding. Ze kunnen 
met warm weer ook best 
even naar buiten.

Woonplant 
van de maand

Haal geregeld  
de uitgebloeide 

bloemen uit tuin- en 
potplanten,  
zo blijven ze  

bloemen geven.

Geniet vooral 
van de tuin, deze is 

nu op z’n mooist. 
Als het weer iets 

minder is, doe dan 
de klusjes.

Vraag aan vrien-
den of buren om  

tijdens je vakantie 
de potplanten,  
gras en buxus  
bij droog weer 
water te geven.

Snoei vaste planten 
en lavendel na de 
bloei terug. Snoei 
ook al bomen en 

hagen bij, de ande-
re bladeren krijgen 

dan meer licht. 

Zaai tweejarigen. 
Denk aan duizend-

schoon,  
viooltjes, stokroos 

(Alceae), judaspen-
ning (Lunaria) en 
vingerhoedskruid.

De zomer is nu toch echt begonnen. Een explosie van bloe-
men en vruchten. Deze maand kunnen we volop kersen 
eten. Vers van de boom zijn ze het lekkerst. Veel kersen-
boomgaarden in de Betuwe zetten daarom in juli hun deuren 
open en heten iedereen welkom. Je kunt een rondleiding 
krijgen, kersen kopen en soms zelf kersen plukken en zien 
hoe van dit rode fruit jam, sap en wijn wordt gemaakt.
www.zelfplukfruittuin.nl, www.zelfplukken.nl (Limburg).

Ook het barbecueseizoen is begonnen. Steeds meer men-
sen, vooral mannen, raken met besmet met dit virus. In  
onze vakantie gingen de mannen ’s morgens naar de markt 
om vis of grote garnalen te halen. De vrouwen deden dan  
de  salades en sauzen. Zo fijn om met familie of vrienden in de 
buitenlucht bezig te zijn en samen te eten. Geniet met elkaar 
van een heerlijke vakantie en een heel fijne zomer! 
www.bbqwijzer.nl

Midzomerplantenmarkt
Bij Tuingoed Foltz. Ook de feeste-
lijke opening van de nieuwe 
 salviatuin en een plantenveiling. 
Van 10.00 - 17.00 uur. De toegang 
is gratis. www.tuingoedfoltz.nl

Lekkere lange Rozenweeken den
Met ontbijt- en , lunchmogelijkhe-
den. Ontbijtje ‘la vie en rose’  
€ 13,50 p.p., lunch vanaf € 5,95. 
Van 10.30 - 16.30 uur, toegang 
gratis, reserveren gewenst. 
www.hetroozenhuys.nl

Schaduwplantenfestival
De Kleine Plantage zet zijn collec-
tie schaduwplanten in het middel-
punt van de belangstelling. Van 
10.00 - 17.00 uur, toegang gratis. 
www.dekleineplantage.nl

Open imkerijdagen in de Hortus 
Botanicus in Leiden
Met op 14 juli een zomer-
wandeling Smaken uit 1001 nacht 
met vele smaken uit de geschie-
denis van het Midden-Oosten. Als het erg warm wordt, kun je een 

schaduwhoekje in de tuin maken 
met schaduwplanten zoals hosta, 
varens, hortensia’s en Japanse 
wasbloem (Kirengeschoma palma-
ta). In mijn bakken, die in de scha-
duw staan, zet ik vlijtige liesjes, 
minihosta’s, siertabak (Nicotiana) 
en lobelia’s (Lobelia erinus).
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Janneke is biologe en botanisch tekenaar.
www.jannekebrinkmansalentijn.nl

Snoeischaar € 27,95 (Jamie Oliver).

De tuinen van het Rijksmuseum
Behalve het museum zijn ook de 
tuinen van het Rijksmuseum 
helemaal vernieuwd. Er zijn ver-
schillende historische tuinstijlen 
terug te vinden met de oorspron-
kelijke beelden, gazons en vijvers. 
Nieuw is o.a. de negentiende-
eeuwse glazen kas met vergeten 
groenten. Gratis toegankelijk, van 
9.00 - 18.00 uur.

Elke 
zondag

juli

De tuin als medicijnkast
Goudsbloem-, bramenblad- en 
vlierbloesemthee hebben alle een 
heilzame werking. De gids van 
Trompenburg opent de hele medi-
cijnkast in de tuin. Open: zo 14.00 
uur, € 2 p.p. + entree € 6,25.

1-31
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In de tuinen van Mien Ruys is een 
gratis rondleiding voor bezoekers 
om 13.30 uur. Entree: € 7,50. In de 
tuinen is  ook de hele maand juli een 
ontdekkingstocht voor kinderen. 
www.tuinenmienruys.nl

Kookset open vuur   
€ 59,99 (www. 
barbecook.com).
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