juli/augustus 2018

Eten bewaren
Wie deze warme zomer op de website van
het voedingscentrum heeft gekeken vond
onder "bewaarwijzer" zo'n 2000 producten
met bewaartermijnen bij
kamertemperatuur (18-20 graden), bij
koelkasttemperatuur (4 graden) en bij
diepvriestemperatuur (-18 graden).
De uitvinding van de ijskast stamt van 1926:
de zogeheten Einstein–Szilard omdat Albert
Einstein achter de koeltechniek zat. In de
loop van de eerste helft van de vorige eeuw
namen huishoudens een eigen koelkast in
huis. Nu er toenemend aandacht is voor
ecologisch tuinieren, bewaren en bereiden
ontstaat er ook weer aandacht voor oude
conserveer-technieken.

zuur (azijn). Eieren zonder scheurtje of
deukje konden worden ingemaakt met
water, gebluste kalk en zout.
Eieren gaan overigens ook veel langer mee
wanneer ze regelmatig omgedraaid worden
in het doosje. Dat voorkomt dat de dooier in
contact komt met de poreuze schaal.

In mijn boekenkast staat op de plank
kookboeken een uitgave van de NoordBrabantse Christelijke Boerenbond, de NCB.
Deze coöperatie werd op 17 augustus 1896
opgericht om de belangen van de
boerenstand te behartigen. Het boek heeft
als titel "Kookboek" en werd in maart 1935
samengesteld door de
landbouwhuishoudleraressen. Op de eerste
tekstpagina van mijn derde druk staat 26
september 1946 en het aantal (5000)
exemplaren dat werd uitgegeven. Op
internet staat de gedigitaliseerde 6de druk
van 1956 (zie bronnen).

De WECKtechniek werd uitgevonden door
de Franse suikerbakker en uitvinder Appert,
die het via een Zwitserse familie
doorverkocht aan Johann Weck. Met zijn
zakenpartner stichtte hij op 1 januari 1900
stichtte de onderneming J.Weck. Fruit,
groenten en vlees kunnen geweckt worden.
Vroeger mochten vrouwen die ongesteld
waren niet in de keuken komen bij het
wecken, en al helemaal niet bij vlees
wecken. De weckflessen zouden dan niet
sluiten. Op internet is geen sluitend
antwoord te vinden op de vraag of dit waar
is en waarom dan. Enerzijds wordt gewezen
op ervaringskennis en anderzijds wordt
verwezen naar onreinheid als religieuze
overlevering.

Uit het hoofdstuk INMAAK hier wat
informatie hoe een grote zomervoorraad
voor de winter te bewaren.
Conserveertechnieken zijn: steriliseren
(100 graden wecken) en pasteuriseren (75 80 graden), drogen, inmaken in zout,
inmaken in azijn, inmaken in suiker, en
inmaken in zoetzuur. De conserverende
werking berust op het vernietigen van
bacteriën door hoge temperaturen dan wel
het vermenigvuldigen onmogelijk maken
door TE weinig vocht (drogen) of TE veel
suiker (confijten), TE veel zout (pekel) of
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DROGEN als bewaartechniek kon en kan
met selderij en peterselie, slabonen, en

allerlei fruit zoals appels, peren, pruimen,
abrikozen en perziken. Mocht u een appelof perenboom hebben en het fruit niet aan
kunnen dan is het ook mogelijk om het naar
een cidermaker in de regio te brengen. Zelf
cider maken kan natuurlijk ook.
Vlees (gepekeld spek) roken in de
schoorsteen was niet alleen
smaakverreikend maar ook een
droogtechniek. In huis kan dat niet meer;
buiten op de BBQ zou het ook kunnen.
INMAKEN in suiker kan met allerlei fruit, in
zout met groenten (andijvie, zuurkool,
snijbonen, slabonen, tuinbonen, tomaten)
en in zuur met komkommer, st.jansuitjes,
augurken, haring en paling.

De potjes gelei en jam werden vroeger
afgedekt met glaspapier. Grappig is dat in de
1946 uitgave van het Kookboek diverse
INMAAK (pekel en azijn) werd afgedekt met
"vochtig perkamentpapier". Op de website
wordt dat niet meer genoemd.
Bronnen:

https://webshop.voedingscentrum.nl/pdf/103_bewaarw
ijzer.pdf
https://hei-heghoogeind.dse.nl/historie_gebied/kookboek ncb
1956/kookboek_n_c_b__1956.htm
https://hei-heghoogeind.dse.nl/historie_gebied/kookboek ncb
1956/de_inmaak.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wecken
https://www.hetkanwel.net/2013/10/30/antivoedselverspillingstip-zelf-cider-maken/

