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Via haar webshop bloombites.nl verkoopt ze deze
bijzondere bloemen aan particulieren, maar daarnaast
bedient ze ook restaurants en levert ze
planten met eetbare bloemen aan tuin-
centra.
„Ik ben ooit van start gegaan met het
verkopen van geplukte bloemetjes in
doosjes via mijn website. Die zijn een
week houdbaar en moeten gekoeld
bewaard worden. Dat is bij particulieren
mogelijk. Maar tuincentra en bloemis-
ten hebben geen koeling in hun bedrij-
ven en toen zij op een beurs op me
afkwamen en interesse toonden, wist ik dat ik iets
anders moest verzinnen. Ik ben toen op zoek gegaan

naar een kweker die planten met eetbare
bloemen voor me kon telen, zodat

ik die aan tuincentra en anderen
kon verkopen. Ik heb er uit-

eindelijk eentje gevonden
die ook al plukgroente

teelt, zoals kleine to-
maatjes en paprikaatjes.
Hij teelt nu die planten
voor mij.”
„Het werkt bij een
plant met eetbare bloe-
men eigenlijk net zoals

bij kruiden. Die kun je
in een bakje kopen, ge-

sneden en wel, maar dan
zijn ze beperkt houdbaar. Of

je koopt een plant met basili-

cum of bieslook en daar heb je dan veel langer ple-
zier van. Uiteindelijk is dat natuurlijk goedkoper.
Maar als je slechts af en toe met eetbare bloemen
wil werken in de keuken, dan is zo’n bakje met
geplukte bloemen uit mijn webshop wel handi-
ger dan een plant.”
Het is niet eenvoudig om eetbare bloemen te
telen. „Nee, je mag bijvoorbeeld geen heftige
bestrijdingsmiddelen gebruiken, want de consu-
ment moet ze meteen kunnen eten en bloem-
blaadjes kun je niet echt wassen. Ze zijn wel heel
vatbaar voor bijvoorbeeld luizen of spint. We
moeten daar natuurlijk iets tegen doen, maar dat
doen we met biologische middelen. Ook willen dat
soort planten nogal snel naar het licht groeien en
worden ze heel groot als je niet uitkijkt. Dan krijg je

hele rare, instabiele planten en
die zijn niet meer verkoopbaar.
Het kweken van dit soort planten
moet je echt met verstand van
zaken doen.”
Veel groentes hebben groene en
rode tinten, dus Bernadette wilde
bloemen kweken met heel andere
kleuren. „Roze, lila, geel en wit
vormen natuurlijk een mooi
contrast met de meeste groenten,

dus ben ik erop gaan letten dat ik vooral bloemen in
dat soort kleuren kan aanbieden. Ook ben ik bezig om
bloemen zodanig te veredelen dat ze meer smaak
krijgen. Van oorsprong zijn kruiden bedoeld om
smaak te geven aan eten en moesten bloemen vooral
bijtjes trekken. Die hebben altijd een andere functie

gehad. Maar er zijn al bloemen met heel bijzondere
smaken en de bloemen die dat nog niet zo sterk heb-
ben, kunnen dat door veredeling wel krijgen.”
In de winter importeert Bernadette de eetbare bloe-
men grotendeels uit het buitenland, omdat die hier
dan niet willen groeien, maar in de zomer komen er
veel uit eigen land. „Er komt in de winter heel veel uit
Israël. Dat is altijd heel snel hier, omdat er elke dag
wel vracht uit dat land naar Nederland wordt gevlo-
gen. Een paar dagen nadat de klant het heeft besteld,
ligt het bij hen in de bus. En dan kun je zo’n doosje
nog een week in de koelkast bewaren.”

Favoriete bloemen
Wat zijn eigenlijk haar eigen favoriete eetbare bloe-
men? „Als eerste het viooltje. Omdat die er echt te gek
uitziet en in allerlei kleuren te krijgen is. Je kunt ze in
een prosecco doen, op een cupcake of op je vis als
finishing touch, wat mij betreft decoreer je je tosti
ermee. Het maakt niet uit, want het ziet er altijd heel
gezellig uit. Verder hou ik erg van de Oost-Indische
kers. Die smaakt een beetje radijsachtig en is echt heel
lekker. Als derde zou ik zeggen: de begonia. Die
smaakt een beetje naar een Granny Smith-appel en is
heel leuk te matchen met desserts, omdat je dan een
zuurtje aan het zoete toevoegt.”
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Geplukte bloemen zijn het hele jaar verkrijgbaar via

www.bloombites.nl Potplanten met eetbare bloemen

zijn van april t/m juli verkrijgbaar bij onder meer Intra-

tuin en de betere bloemist.

’om op 
te vreten’

Topkoks werken er al jaren mee,

maar in de gewone keuken is het

nog een noviteit: eetbare bloemen. 

Z
e geven niet alleen heel veel kleur aan de
gerechten, maar smaken vaak ook nog erg
lekker. Toch is het niet raadzaam om zomaar
een viooltje uit je tuin te plukken om je sala-
de op te fleuren. Verstand van zaken is wel

vereist. Bernadette Kapteijn is zo iemand die alles van
eetbare bloemen weet. 

Bloombites geeft
kleur aan allerlei
gerechten

Bloemen


