
flang in de pan

2 bossen wilde kruiden

4 dl olĳfolie
100 gram licht geroosterde noten

100 gram geraspte oude

2 tot 6 tenen knoflook (naar smaak)
peper en zout

200 gram boerenroomboter
handjevol schone paardenbloemblaadjes, madeliefjes,
Oost-Indische kers, klaproos, klaver, korenbloem (of net
wat er op dat moment groeit)
1 eetlepel honing
flinke snuf zout

Flang in de pan // culinair excursies op 't eiland
Als geboren en getogen Terschellinger en mede-oprichter
van een zilte pluktuin op Terschelling, weet Flang alles van de
eilander cultuur en natuur. 
 
Voor zĳn gerechten verzamelt hĳ zĳn ingrediënten graag in
de natuur en daar maakt hĳ dan bĳvoorbeeld wilde
bloemenboter of wildplukpesto van.
 
Wildplukpesto? Lekker! Wat heb je daar voor nodig?

     (bv. zevenblad, melde, hondsdraf en kraailook)

     (bv. amandelen, cashewnoten en/of hazelnoten)

      harde (Terschellinger) schapenkaas

 
En die bloemenboter? Welke ingrediënten gaan daar in?

 
Met  wildplukpesto en bloemenboter haal je niet alleen de
natuur, maar ook het eiland-gevoel in huis. Wat kan men
nog meer doen om Oerol in huis te halen?
"Ga erop uit en kĳk welke woekeraars in jouw omgeving
groeien. Elk plantsoen, park of tuin heeft wel weer wat
nieuws te bieden. Experimenteer met onbekende wilde
bloemen (check wel altĳd van te voren of het niet giftig is) en
gebruik je eigen keuken als podium. Zet tot slot een CD met
meeuwen geluiden op en je waant je op het eiland."
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Hoe maak je dat?
Doe alle droge ingrediënten en de kaas, behalve peper en
zout, in de keukenmachine en maal fĳn. Voeg de olĳfolie toe
tot de pesto een voor jou gewenste substantie heeft. Breng op
smaak met peper en zout. 
 
Flang, heb je nog een tip?
Vervang de wilde kruiden door munt als je de pesto gebruikt
bĳ lamsvlees of door basilicum bĳ een vegetarische pasta met
(schapen)mozzerella bĳvoorbeeld. 
 
Zevenblad, hondsdraf of rucola, peterselie of koriander, alle
bladkruiden zĳn geschikt. Door de noten te vervangen door
pĳnboompitten en door verschillende soorten (harde) kaas te
gebruiken, kan je elke pesto maken die je lekker vindt.
 
Lekker dippen!
 
Oh en dan nog de wilde bloemenboter, hoe gaat dat in z'n
werk? Laat de boter zacht worden (niet smelten), Meng met
een vork de bloesem en de honing door de boter. Leg het een
tĳdje op bakpapier of plasticfolie en laat het half stĳf worden.
Rol de boter tot een staaf. Snĳd mooie vingerdikke plakken
van de boter en serveer met bierbostelbrood.
 
 
PS. Wist je dat je huisgemaakte zeewiertapenade van Flang  in

de Smaak van het Eiland box kan vinden? Heerlĳk in
combinatie met oesters en bierbostelbrood! 
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