FOTOZOEKTOCHT
Eetbare Wilde Planten

Ga deze zomer op ontdekking in de natuur, je dorp of zelfs
in eigen stad. In deze zoektocht krijg je 10 foto’s van eetbare wilde planten waarvan je op een gemiddelde wandeling
minimum 5 planten moet kunnen tegenkomen.
We geven je ook enkele smakelijke recepten om met de
planten, bloemen en kruiden aan de slag te gaan.
www.kwb.be
www.zomerzoektochten.be

Veel zoekplezier en ... smakelijk!

ENKELE
Spelregels
Als je twijfelt of iets eetbaar is, eet het dan niet.
Er zijn ook planten waarvan bepaalde delen giftig zijn: je kan bijvoorbeeld
wel de blaadjes eten, maar niet de wortels. Of andersom. Volg de recepten.
Ga voor de jonge scheuten en bladeren die er nog helemaal gezond uitzien.
Wildplukken langs drukke wegen laat
beter voor wat het is. Voor je veiligheid, maar ook vanwege de vervuiling…
Plukken doe je met respect voor de natuur. Pluk niet meer dan je nodig
hebt en verstoor de natuur niet te veel.
Trek planten niet met wortel en al uit als je enkel de blaadjes of bloempjes
nodig hebt.
Pluk niet op privédomeinen. Plukken in beschermd natuurgebied is verboden!
Kinderen mogen deelnemen! Betrek hen bij pluk en kook, leer hen waar
voedsel vandaan komt.
Volg de geldende COVID19 richtlijnen tijdens je wandeling.
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Kleefkruid

1. Dovenetel

Dovenetels lijken in eerste instantie op brandnetels, maar missen de brandhaartjes met mierenzuur. Daarnaast hebben dovenetels echte (zoete) lipvormige
bloemen. Ze groeien op dezelfde plekken als brandnetels.
Naast de bloemen kan men de jonge scheuten en bladeren rauw voor een salade
gebruiken. Ook de wortels van dovenetel kunnen na goed geboend te zijn gaar
gekookt worden en zijn erg lekker in een salade. De bloeiende planten worden
verwerkt in pannenkoeken, gebak, maar ook voor groenteschotels en heerlijke
sausen.
De bloemetjes van dovenetel in welke kleur dan ook zijn prachtig als garnering
voor taart, pannenkoek of ijs, maar ook geschikt op een salade of soep.

Dovenetel deegballetjes
1 el boter
2 eieren
Broodkruim
Dovenetel
Zout-peper-basilicum

Meng een royale eetlepel boter met 2 eieren. Voeg hierbij broodkruim en kneed
tot dat je er een dik deeg van kan maken. Meng dit met een handvol fijngehakte
dovenetel bladeren, wat basilicum en zout met peper.
Vorm van deze massa balletjes. Kook deze gaar in een groentebouillon tot ze
komen bovendrijven. Men kan ze zoals pasta met boter en geraspte kaas eten,
maar zijn ook geschikt als vulling in een heldere soep.

2. Madeliefjes

De plantjes van Madeliefjes of Meizoentjes groeien vrijwel overal in Europa en
kan bijna het hele jaar bloeien. Tenminste als het even zonnig is. Men vindt ze
vooral op grasland, in wieden en langs wegen en paden.
Van de bloemen worden vaak bloemen slingers gemaakt. Kenmerkende witte
bloem met 13 bloemblaadjes.
Het frisse jonge blad is erg lekker in salades ook de bloemetjes zijn eetbaar en
mogen mee in een salade. De bloemetjes zijn ook uitermate geschikt om een
gemengde salade mee te garneren.

Madeliefjessalade
Krop Romeinse sla
¼ kop vers jong blad van madeliefjes
½ kop bloemen van madeliefjes
1 half-hard gekookt ei
3 el olijfolie - 3 el appelazijn
1 theelepel fijn gesneden kruiden
(platte peterselie, bieslook, basilicum)
1 tl honing
Snij het ei doormidden of in kwarten. Meng dat met de olie, peper, zout en honing.
Voeg de kruiden en de azijn toe. Was de sla en de madeliefjes. Sla de sla droog en
droog de bloemetjes met keukenpapier. Snij de bindsla in reepjes. Meng dit met
de bloemen en verdeel de dressing er over.

3. Grote Brandnetel

De grote brandnetel is een plant uit de brandnetelfamilie,
Vanwege het zeer algemene voorkomen op voedselrijke plaatsen en de brandharen die bij aanraking een brandende jeuk op de huid kunnen veroorzaken, is dit
een van de bekendste plantensoorten in West-Europa.
Vergeet geen handschoenen mee te nemen als je deze gaat plukken! Zodra je de
plant kookt verliest deze de prikkende kracht en kun je de plant veilig eten.
De grote brandnetel bevat veel vitamine A en C, ijzer, eiwitten, mangaan, calcium en kalium.

Brandnetelsoep
Olijfolie
1 grote bos brandneteltoppen
1 ui (fijngesneden)
1 teentje knoflook (fijngehakt)
2 aardappels in kleine blokjes
1/2 kop room, zout en peper uit de molen
Fruit de ui, de knoflook en de aardappelblokjes 4 minuten in de olie. Was de
fijngeknipte brandnetels grondig ( met keukenhandschoenen aan) . Stoof de
brandnetels even met het mengsel mee. Voeg er 1 ½ liter water bij. 15 minuten
laten zachtjes laten doorkoken. Blender en met zout en peper op smaak maken.
Giet de room in de soep als deze van de kook af is.

4. Paardenbloem

De paardenbloem is een soort uit de familie der composieten. In deze familie
zijn bloemen sterk gereduceerd en klein en staan ze dicht bij elkaar in een
bloemhoofdje. Paardenbloemen zijn heel algemeen. De paardenbloem komt van
oorsprong voor in Afrika, Azië en Europa en is door toedoen van de mens over
veel andere plaatsen verspreid.
Paardenbloem is een van de eerste bloemen, waarmee bijen na de winter zich
kunnen oppeppen.
Paardenbloem wordt al zeer lang gegeten en verder gebruikt. Net als bij ons
vroeger wordt paardenbloemblad al of niet gebleekt in Frankrijk gewoon als
groente (Pissenlit) verkocht.

Sandwich met paardenbloem en kaas
handvol jonge paardenbloembladeren
dikke snede brood
1 teen knoflook
3 el olijfolie - 3 el dragonazijn
1 tl mosterd - 1 tl honing
1 plak jonge of belegen kaas
Grill de snede brood en bestrijk deze met een geplet teentje knoflook. Maak een
dressing van de olie, azijn, mosterd en honing.
Leg de kaas op het brood en daarop de paardenbloembladeren met enkele lepels
van de dressing. Nog enkele draaien peper en zout van de molen erover.
Tip: Garneren met madeliefjes.

5. Grote Weegbree

De grote weegbree groeit in de lage landen op en langs wegen; in weiden en
gazons, op bebouwde en braakliggende gronden. Het vormt een bladrozet van
brede vlezige bladeren en kan 10 tot 50 cm. hoog worden. Deze plant kan belopen worden. De grote weegbree bloeit van mei tot november in de vorm van een
soort aar van 10 tot 15 cm. lang. Bij voorkeur werden jonge bladeren voor de bloei
verzameld.
Voor gebruik altijd goed wassen en de dikke nerven er uit snijden. De bladeren
kunnen fijngesneden in een salade verwerkt worden. De smaak is iets bitter.
Ze worden verder als groente, vaak met andere wilde groente als zevenblad
gestoofd en in gemengde kruidensoepen verwerkt.

Linzensalade met weegbree
100 gr gekookte linzen
2 el fijngesneden weegbree
2 el olijfolieolie - 1 el balsamicoazijn
½ tl honing - ½ tl mosterd
zout - peper

Kook 100 gram linzen klaar en laat deze afkoelen. Maak een dressing van de
olie, azijn mosterd en honing. Kruid af met peper en zout. Meng vlak voor het
serveren de dressing en weegbree onder de linzen.

6. Klaver

Klaver is een algemeen bekend overblijvend kruid, dat men op bemeste grond,
maar ook langs wegen, paden en dijken aantreft. Zowel in de rode als witte bloeiende soort. Het bloeit van april tot in de herfst.
Als veevoer wordt het al sinds de 17e eeuw geteeld. Daarnaast biedt het wel het
voordeel dat het de bodem verrijkt.
Wat blaadjes van klaver in een broodje geeft het iets bijzonders. Maar ook de
bloemen vullen smaak aan en kunnen daarnaast als garnering gebruikt worden.
De bloemen zijn heel lekker als zoetzuur.
Men kan klaverbloemen goed drogen, ze zijn dan geschikt om kruidenthee mee
te maken, maar men kan ze ook als droog kruid gebruiken.

Rijstsalade met klaver
50 gram rijst
Groentebouillon
1 el sinaasappelsap + wat geraspte schil
1 takje verse munt
3 eetlepels olijfolie
½ kopje klaverblaadjes en klaverbloemetjes
Kook de rijst met de groente bouillon gaar. Laat de rijst uitlekken. Vermeng de rijst
dan met het sap, de geraspte schil van de sinaasappel en de olie.
Was de klaverblaadjes goed, droog ze af en hak ze vervolgens fijn. Meng dat ook
door de rijst samen met de gesnipperde muntblaadjes, die je net van de steel hebt
afgetrokken.

7. Hondsdraf

Hondsdraf is een vlak groeiende niet hoge plant (maximaal 15 cm. hoog) en een
goede bodembedekker voor beschaduwde donkere of natte plekken in de tuin.
Het is een gemakkelijk herkenbare plant met ronde blaadjes en paarse bloemetjes.
Men kan het vinden op vochtige , beschutte plekken tussen grasstroken, bermen,
bosranden en heggen.
Hondsdraf is een kruid met een sterke smaak en krachtige werking, gebruik
hem met mate. Het kan zowel rauw als gekookt gebruikt worden.Blad en bloem
zijn eetbaar.

Hondsdraf omelet
80 gr tarwebloem
¼ liter of wat meer melk
2 eieren
Snufje zout
2 el fijngehakte hondsdraf
2 el peterselie en bieslook
Van de ingrediënten een beslag maken. Hier een handvol fijngehakte kruiden
doormengen als natuurlijk hondsdraf, peterselie en bieslook. .
Boter in een koekenpan smelten en hier met het beslag een of meerder omeletten
van bakken.
Garneer met een bloemtje en een blaadje van hondsdraf.

8. Bramen

Braam is een stekelige struik, veel te vinden langs heggen en in kreupelhout, maar
ook langs spoordijken en bosranden. De bloeitijd van braam ligt in de zomer en
vanaf augustus tot laat (vaak nog in november) kan men bramen plukken.
De braam is een klimplant uit de rozenfamilie. De bloemen verschijnen vanaf mei
op het een jarig hout.
De witroze bloemen geuren zacht en zijn geschikt op in salades te gebruiken en
om te drogen (bramenthee smaakt erg lekker). Men kan gelijk de jonge bladeren
langzaam drogen, ook die smaken lekker in kruidenthee. Vanaf augustus draagt
de plant bramen. Deze vruchten kunnen zowel rauw als verwerkt worden
gebruikt. Naast jam, gelei en sap, wordt er wijn en likeur mee gemaakt.

Bramenazijn
¾ kilo bramen
½ kilo rietsuiker
Snufje zeezout
1 liter balsamico-azijn
Bramen wassen en schoonmaken. In een glazen pot doen en de azijn er over gieten.
Met een doek afsluiten en drie dagen in het donker op kamertemperatuur laten
staan. Wel een keer of wat per dag doorroeren. Giet de inhoud in een zeef of doek
en laat alle vocht er uit druppen.
Meng het met de suiker en het snufje zout en kook het ongeveer 10 minuten in.
Bewaar het in kleine flesjes. Deze sterke saus is in heel veel gerechten als smaakmaker erg lekker. Puur ook te gebruiken bij een pijnlijke keel.
De uitgelekte bramen smaken erg bij vanilleijs.

9. Kleefkruid

Kleefkruid kent iedereen, die wel eens niet keurig van de paadjes door de natuur
loopt. De planten hechten zich gelijk aan je kleding en je handen. En het zaad
hecht zich zelfs aan je haren.
Als je kleefkruid zelfs kort hebt gekookt of geblancheerd, hecht het zich niet
meer vast en is het ook niet meer kleverig. Het smaakt net zo bitter als andijvie of
witlof en met onder andere kaas zijn er erg lekkere gerechten mee te maken.
De hele plant is eetbaar, maar vooral de jonge blaadjes zijn lekker door de soep,
door de rijst of bij de vis. Pluk de blaadjes voordat er zaadjes aan de plant komen.
Verzamel nooit kleefkruid in de buurt of langs akkers met tarwe, rogge, haver of
welk ander graan dan ook. Kleefkruid wordt daar erg zwaar bestreden en de middelen die daar voor gebruikt worden zijn niet zo gezond.

Romige kleefkruid tomatensoep
5-7 roma tomaten
3 grote aardappels - 3 tenen knoflook
flinke hand kleefkruid
1 grote ui - 1 grote wortel
1 tl komijnzaad - 2 el honing - 1 tl sambal
1 l groentebouillon
Alle groentes schoonmaken en in kleine stukjes snijden. Verhit in een soeppan
een kontje boter of wat olie en bak hierin de ui en even later de knoflook aan.
Voeg er wat sambal en fijngemalen komijn bij. Even meebakken. Dan de aardappel en wortel erbij en dit nogmaals 2 minuten verder aanbakken. Dan de stukjes
tomaat erbij en weer verder bakken. Dan de groente bouillon erbij en alles koken
totdat de aardappel en wortel gaar zijn (ongeveer 15 minuten). Dan de fijngehakte kleefkruid erbij, even tot aan de kook brengen. De honing toevoegen en de
soep in een blender of met een staafmixer fijnmaken.

10. Zevenblad

Zevenblad is bijna niet als het in je tuin staat uit te roeien, maar waarom zou je
ook: het is een mooie eetbare bodembedekker, die nog vrolijk bloeit ook. Sommige eten alleen de jonge uitlopers en het jonge blad, maar er zijn ook mensen die
juist de kruidige smaak van wat ouder blad heerlijk vinden.
De plant groeit op beschaduwde plaatsen: in heggen, tuinen, wegbermen en
akkerranden op vochtige of bemeste grond. Zevenblad kan 60-90 cm hoog
worden.
Zevenblad bevat vitamine C, caroteen en kalium, calcium, magnesium, kiezelzuur. Zevenblad wordt als spinazie gegeten. Gedroogd blad smaakt als peterselie.

Tomaten gevuld met zevenblad
tomaten
1 sjalot
2 handvol jonge uitlopers en blad van zevenblad
Zout, peper
2 eieren
Wat olie of boter

Hol de tomaten uit. Verwarm in een pan wat boter of olie. Bak hierin de sjalot , fijngesneden licht aan. Voeg het fijngesneden pulp van de tomaten erbij. Voeg het
zevenblad , goed gewassen en klein gesneden toe. Stoof zeker 10 minuten door. Laat
dit mengsel afkoelen, maak op smaak met zout en peper. Klop de eieren los en
meng dat met dit mengsel. Vul de tomaten hiermee. Zet die in een vuurvast schoteltje ( met olie of boter bestreken). Plaats alles in een oven op 180°C. Gaar alles in
ongeveer een half uur, tot de tomaten beginnen te kleuren.

