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Koken met bloemen? Het zal hier en daar wat 
wenkbrauwen doen fronsen. Ik hoor het menig lezer ook 
al denken: leuk, zo’n nieuw magazine, maar waar zijn 
die nieuwerwetse fratsen goed voor? Ook voor mij is 
het een onbekend terrein. Maar ‘nieuw’ valt koken met 
bloemen allerminst te noemen. De Chinezen doen het al 
drieduizend jaar en in onze streken hebben ook de Grieken 

en de Romeinen op dit gebied een traditie opgebouwd.
Lekker vegetarisch biedt een inkijkje in de mogelijkheden. Het hoeft ook 
niet allemaal heel moeilijk te zijn. Zo kun je van de overal vindbare 
paardenbloem al heerlijke paardenbloemhoning maken. “Natuur is 
mooi, maar je moet er wel wat bij te drinken hebben”, zei de dichter 
Willem Kloos ooit. Ook daarvoor kunnen bloemen zorgen: verfrissend 
bloemenwater voor op een warme zomerdag. Al vermoed ik dat Willem 
Kloos bij zijn uitspraak aan andersoortige drankjes dacht.
Voor wie geen tijd heeft om zich in het koken met bloemen te 
verdiepen, hebben we onze vaste rubrieken die behulpzaam zijn bij de 
keuze voor vegetarische voeding. Zo geeft de smaaktest aan welke pizza’s 
het breedst gewaardeerd worden. Zo’n gerecht staat binnen een kwartier 
op tafel. Het kan dus ook makkelijk en snel.

Veel leesplezier!
Floris de Graad, directeur Vegetariërsbond

 BloeMen op 

je BoRD 

in deze editie lees je 

alles over koken met 

bloemen. Dé zomer-

trend om je gerech-

ten snel en simpel 

wat extra kleur en 

fleur te geven!

 ReStauRantS 

Waar kun je als 

vegetariër goed 

eten? We geven 

nieuwe adressen 

in Rotterdam en 

nemen je mee 

naar Stockholm.

 CulitipS 

Met deze aanwijzigen 

gebruik je kruiden 

en specerijen als 

subtiele smaak-

makers en maken 

ze zelfs eenvoudige 

gerechten bijzonder.

 BaKKen Met 

 Menno 

Menno de Koning 

schreef een origineel 

bakboek met vega(n) 

gerechten, zoals avo-

cado-chocoladetaart. 

Wij hebben (exclu-

sief!) het recept en 

een mini-interview.

redactioneel
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nieuw! 
lekker Vegetarisch
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  Wat eet ik echt? Etiketinformatie

 Smaaktesten, restauranttips en 
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 Vegetarisch op reis: stedentrips

 Achtergrondartikelen
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een abonnement op Lekker 
Vegetarisch kost € 19,50 voor 

vier nummers. ga naar 
www.vegetariers.nl of maak 

gebruik van de QR-code.

Lekker Vegetarisch wordt uitgegeven door de Vegetariërsbond. Vanaf 
€29,50 ben je donateur van de Vegetariërsbond. Donateurs ontvangen 
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Het volgende nummer verschijnt medio september.

Doelstelling Vegetariërsbond: Het vegetarisme verspreiden en 

daarmee de wereld een beetje mooier maken. De bond is voor zijn 
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keurmerkhouders. advertentieacquisitie: Christine Burgemeester 

(christine@vegetariers.nl), tel. 06 - 41 95 97 52, Henriëtte tomassen 

(info@yuno.nu), tel. 06 - 50 84 48 08.
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tekst: VegetariërsbonD

Drink minstens 1,5 liter water 

per dag! Saai? Welnee! Pimp je 

water met bloemen.

foto: rené van Manen

vegetarisch

gebeurtenissen * nieuwtjes * feiten * social media * enz.

Volg ons online Via

Met dank aan diverse sponsors kunnen we ook dit 

jaar weer genieten van allerlei lekkers voor, op en 

bij de barbecue. een groot deel van het eten zal 

plantaardig zijn, dus ook veganisten komen aan hun 

trekken. nieuw dit jaar is de exclusieve premium 

barbecue. Deze gerechten zijn alleen op de VegeQ 

verkrijgbaar en laten zien wat er allemaal nog meer 

mogelijk is. 

Bij mooi weer is de barbecue buiten en kun je 

binnen rondsnuffelen op de proeverijmarkt. Hier 

staan een aantal van onze sponsors om je kennis te 

laten maken met hun producten en al je vragen te 

beantwoorden.

gasten van de VegeQ zijn welkom vanaf 15.00 uur. 

na afloop krijgen ze weer een goodiebag om thuis 

fijn te kunnen nagenieten van deze smakelijke dag.

Wat: VegeQ, dé vegetarische barbecue 

van nederland 

Wanneer: 6 juni 2015 vanaf 15.00 uur 

Waar: maarten luther Kerk, dintelstraat 

134, amsterdam-zuid (vlakbij de rai) 

Meer informatie en aanmelden: 

www.vegetariers.nl/lekker/events 

De VegeQ wordt dit jaar al weer voor de vijfde keer 

georganiseerd. Op zaterdag 6 juni zal deze plaats-

vinden in de Maarten Luther Kerk in Amsterdam.

vegeQ 
in amsterdam

vijfde langste 
vegetarische 
tafel
Op vrijdag 10 juli viert de Langste Vegetarische 

Tafel zijn eerste lustrum. Het Museumplein in 

Amsterdam is dan wederom het heerlijkste 

plekje om vegetarisch te tafelen. 

onze chef-kok erik Wilschut (Vekologisch) is er 

druk mee bezig om speciaal voor dit evenement 

een gevarieerd menu samen te stellen. Veel 

gerechten zullen vleesvervangers bevatten van 

onze hoofdsponsor tivall en ook verkrijgbaar zijn 

in een plantaardige versie.

De langste Vegetarische tafel is het grootste 

vegetarische buffetrestaurant van nederland. 

je haalt een bordje bij een van de zes 

opscheptenten en geniet vervolgens van een 

heerlijk gerecht. Dit kost je slechts een vrijwillige 

donatie, die we gebruiken om het evenement te 

kunnen bekostigen.

Reserveren is niet mogelijk, dus zorg ervoor dat 

je op tijd bent. Ben je extra vroeg aanwezig? ga 

dan nog even langs bij tivall voor een lekker 

voorafje. je vindt ze in een speciale tent tijdens 

het evenement. Wie zeker wil zijn van een plekje, 

kan voor een bescheiden bedrag een vipplaats 

reserveren. je krijgt dan gegarandeerd een 

heerlijke maaltijd en een aantal extra’s. ook 

grotere sponsors zijn welkom. Wij belonen 

hen onder meer door erik Wilschut bij hen 

persoonlijk te laten koken.

Help mee
Wil je meehelpen om De langste tafel mogelijk 

te maken? Word dan vrijwilliger en help ons 

vanaf 8 juli met het bereiden van het eten. ook 

zoeken we mensen die willen meehelpen met 

het opbouwen van het evenemententerrein 

en het opscheppen van het eten. je kunt je 

aanmelden bij vrijwilligers@vegetariers.nl. 

Houd onze website in de gaten voor de nieuwste 

informatie!

Wat: de langste Vegetarische tafel 

Wanneer: 10 juli 2015 

Waar: museumplein, amsterdam 

Meer informatie: 

www.vegetariers.nl/lekker/events 

De VegeQ vorig jaarDe langste Vegetarische tafel in 2014 

(archieffoto’s: sander foederer). (archieffoto's: ron van der kolk).
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ranking

tekst: VegetariërsbonD

foto’s: 123rf

Er zijn weer nieuwe deelnemers aan Gastvrij voor Vegetariërs en het productkeurmerk. 

Actuele overzichten vind je op de website van de Vegetariërsbond (www.vegetariers.nl) 

of in de webapp voor de smartphone en tablet via m.vegetariers.nl/gvv.

 = 100% vegetarisch   = ledenpaskorting 

gastvrij voor vegetariërs

aMsterDaM
Maza Mediterranean Delicacies 

-   Foodhallen amsterdam, 

Bellamyplein 51

www.foodhallen.nl

breDa
Biogondisch -  

St. annastraat 17

tel. 076 - 520 03 60

www.biogondisch.nl

rotterDaM
Het lachende Varken -  

Vlinderstraat 3

tel. 010 - 411 61 48

www.lachendevarken.nl

aMsterDaM
Hemelse Modder

oude Waal 11

tel. 020 - 624 32 03

www.hemelsemodder.nl

rectificatie
tot onze spijt stond Brasserie 

Felicia in het overzicht van 

gastvrij voor Vegetariërs in het 

vorige nummer onjuist vermeld. 

Het juiste adres is: Brasserie 

Felicia, lange groenendaal 57, 

gouda, tel. 0182 - 60 31 35, 

www.brasseriefelicia.nl.

Productkeurmerk

GRO: oyster mushroom ragout rol, terra bites 

bitterbal, terra bites hamburger, terra bites kroket 

ProLaTerre (voorheen provamel): alle producten

ProViand: Bacon, Veggie beef, Veggie chicken

SoFine: alle producten

 AH:  Barbecuesaus; Chilisaus Albert Heijn

 D&L:  Smokey BBQ Supermarkten

 JumBo:  Barbecuesaus; Chilisaus Jumbo

 RemiA:  Big Chief - Grill & steak; Black Jack - Smokey BBQ; Feestsaus barbecue; Feestsaus chili; 
Feestsaus gegrilde paprika; Feestsaus grill & steak; Red Hot Boss - Hot chilli; 
Smokin’ Jones - Smokey garlic; Sweet Dalton - Smokey BBQ honey

Supermarkten

 oLieHooRn:  Grillsaus Supermarkten

 YiL’DRiz:  Barbecue saus Amerikaanse; Kebab saus egyptische; Rode uien saus Hongaarse Supermarkten

 VeRSteGen:  Krachtige barbecue Supermarkten

 CALVé:  Chilisaus; Honing BBQ Supermarkten

wel of niet vegetarisch?
Op onze website (www.vegetariers.nl) staan handige rankings die in één oogopslag 

duidelijk maken of producten vegetarisch zijn.

We hebben al veel productgroepen beschikbaar en zullen dit aantal 

verder blijven uitbreiden. De opmerkelijkste bevindingen van deze 

nieuwe rankings komen in Lekker vegetarisch.

keurmerkNiEuws

tekst: VegetariërsbonD

nieuWe RanKingS:

Feestsaus
De meeste feestsauzen (met een andere kleur 

dan rood) zijn vegetarisch. Maar pas op met 

whisky-cocktailsauzen, want die bevatten 

vaak vis.

BarBecuesaus
Verreweg de meeste rode sauzen die je onder 

andere bij de barbecue kunt gebruiken lijken vege-

tarisch te zijn. Bij enkele sauzen vindt de producent 

het kennelijk toch nodig om er vis in te verwerken.

• healthfood restaurant

• biologische kwaliteit

• lunch en diner

• diverse salades & belegde broodjes

• vruchten- en groentesap

• elke dag veganistisch menu 

en natuurlijk heerlijke vegetarische maaltijden

• open: elke dag van 12.00 tot 22.00 uur

VERKLARING KLEuR/RATING:

liCHtgRoen: lijkt enkel vegetarische ingrediënten te hebben

geel:  verdachte ingrediënten

RooD:  niet vegetarisch
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Je geeft in je boek aan dat je vegetariër bent?
Menno: “Als tiener was ik ongeveer drie jaar lang 

vegetariër, maar ik ben daar later mee gestopt. Tot 

een vriendin mij begin 2014 uitdaagde voor een 

challenge om het hele jaar vegetarisch te eten. 

Dat heb ik gedaan. Nu ben ik wat minder streng 

in de leer en zie ik mezelf eerder als flexitariër. Af 

en toe eet ik vlees of vis, maar dan wel uitsluitend 

verantwoord en biologisch. Voor mij geen plofkippen 

of riblappenknallers uit de supermarkt!”

Hoe heb je zo goed leren bakken?
“Dat komt eigenlijk vanuit mezelf. Op jonge 

leeftijd liet ik me al inspireren door chefs en hun 

kookprogramma’s op tv. En tijdens mijn opleidingen 

Brood, Banket en Horeca leer je wel bakken! Nu 

haal ik mijn inspiratie nog steeds door goed te 

kijken naar andere chefs, bakkers en koks.”

Houd je ook van koken?
“Ja, ik houd enorm van koken. Mijn liefde voor 

bakken komt ook voort uit mijn liefde voor koken. 

En mijn kookstijl? Het moet gewoon lekker zijn, ik 

kook eigenlijk gewoon waar ik zin in heb.”

Wat is jouw ultieme guilty pleasure?
“Dat is het even verwarmen van een pot Nutella 

in de magnetron en daar een banaan in dopen. 

Dat klinkt misschien raar, maar het smaakt echt 

superlekker.”

Welke foodtrends zullen blijven?
“Eerlijk en puur eten. Zo min mogelijk bewerkt en 

zonder bestrijdingsmiddelen te gebruiken bij de 

teelt. Dit zie je niet alleen in het koken, maar zeker 

ook in het bakken.”

Ga je nog meer publiceren?
“Ja. Ik ben al druk bezig met mijn tweede boek!”

origineel bakboek 
om van te smullen
(ook voor vegans!)
Winnaar Menno de Koning van Heel Holland Bakt 

houdt in zijn eerste bakboek vast aan zijn eigen 

stijl. Dat resulteert in een origineel vormgegeven 

boek om van te smullen: vol Amerikaanse 

toppers, spectaculaire cupcakes, guilty pleasures 

en plantaardige baksels.

Menno de Koning (35) houdt niet alleen van bakken, 

maar ook van vegetarisch eten, amerika en comic 

books. al die facetten komen terug in zijn boek. 

Bakken met Menno heeft een eigen gezicht, wat 

zowel blijkt uit de speelse vormgeving als uit de 

receptkeuze. zo wijdt hij een compleet hoofdstuk 

aan plantaardige baksels, omdat hij bewust bezig 

is met de zin van eten en soms zoekt naar extra 

uitdaging. toch zijn de recepten voor bijvoorbeeld 

pindakaaskoekjes, avocadoscones, bananenmuffins 

en maisbrood heel toegankelijk en zeker ook 

geschikt voor een breder publiek.

 

en cupcakes mogen dan 

misschien zo 2008 zijn, Menno blijft ze bakken 

in allerlei varianten en soms met verrassende 

ingrediënten, waaronder geitenkaas of zoete 

aardappels. ook is er een apart hoofdstuk met 

amerikaanse cakes en taarten waar hij zo dol op 

is, zoals een chocolade-colacake, pumpkin pie 

en jelly donuts. natuurlijk mogen de successen 

uit Heel Holland Bakt ook niet ontbreken. je kunt 

je wagen aan de Captain america cake, Haagse 

kakker of herfstboomstam. Vind je dat te lastig? 

Begin dan wat eenvoudiger, bijvoorbeeld met 

de limoen-cheesecake, havermoutkoekjes of 

frambozenvierkantjes uit het hoofdstuk guilty 

pleasures.

Bakken met Menno, Menno de Koning, Kosmos 

uitgevers, iSBn 978 90 2155 873 2, € 24,99

culinair
tekst: Martine De klein
foto’s: bakken Met Menno

Speciaal voor onze lezers beantwoordde 

Menno een paar vragen over zichzelf:

banaan met 
nutella 
als guilty 
Pleasure

avocado-chocoladetaart

(zie recept op pagina 10)

Vegan tex-mexburgers avocadoscones

vervolg op pagina 10
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Recept uit Bakken met Menno:

ChoColade-
avocadotaart 
Avocado in een cake, dat lijkt misschien vreemd. De avocado werkt 

als vetvervanger en maakt het gebak smeuïg. En het glazuur krijgt 

dankzij de avocado een prachtige gifgroene kleur!

smaaktest
tekst: floris De graaD

De pizza uit de supermarkt is Nederlands favo-

riete oplossing voor wie geen tijd heeft om te 

koken. Binnen een kwartier staat er iets warms 

op tafel wat zout en vet genoeg is om de rest 

van de avond een gevuld gevoel te houden. Maar 

smaken deze pizza’s ook lekker? Wij namen de 

proef op de som.

NiemaNd Noemt ze te zout
opvallend resultaat is dat van de acht geteste 

pizza’s de goedkoopste als winnaar uit de bus 

komt. De Stone oven pizza four cheeses van aH 

Basic kost € 2,69 voor twee stuks en krijgt een 6,8 

als gemiddeld rapportcijfer. ons testpanel vindt 

de pizza in zijn geheel lekker en waardeert ook de 

krokante bodem. Deze pizza lijkt dus een veilige 

optie voor wie onverwacht met bezoek wordt 

geconfronteerd: niemand vindt de pizza slecht 

smaken.

als nummer twee in onze test eindigt Ristorante 

pizza quattro formaggi. Deze pizza van Dr. oetker 

is vooral geliefd vanwege de kaas en de kruiden.

Wie wel vaker een pizza uit de supermarkt haalt, 

zal niet verbaasd zijn dat de bodem vaak als niet 

krokant genoeg of te dun werd beoordeeld. Bij 

natural Cool hebben ze het maken van de bodem 

wel onder de knie, maar de topping is volgens 

veel proevers te dun of niet smakelijk. Daarom 

scoort deze pizza evenals de koelverse Mozzarel-

lapizza van de aH (net) onvoldoende.

opmerkelijk tijdens de test is dat geen van de 

vijftien proevers de pizza’s te zout vindt. terwijl 

je met het eten van een pizza de aanbevolen da-

gelijkse hoeveelheid zout makkelijk twee tot drie 

keer kunt overschrijden. Maar qua smaak hebben 

we daar blijkbaar geen probleem mee.

goedkooPste Pizza 
smaakt het best

ingrediënten:
beslag:

•	 375 g bloem

•	 35 g cacaopoeder

•	 ½ tl zout

•	 2 tl bakpoeder

•	 2 tl zuiveringszout

•	 1 rijpe avocado

•	 60 ml zonnebloemolie  

+ extra voor invetten

•	 475 ml water

•	 2 el azijn

•	 2 tl vanille-extract

•	 400 g kristalsuiker

avocadocrème:

•	 2 middelgrote,  

zeer rijpe avocado’s  

(225 g vruchtvlees)

•	 2 tl citroensap

•	 475 g poedersuiker

•	 ½ tl vanille-extract

   MERK EN SOORT     CIjFER 

stfc   aH Basic: Stone oven pizza four cheeses   6,8 

stoq  Dr. oetker: Ristorante pizza quattro formaggi   6,6 

st4f   aH: Krokante pizza 4 formaggi    6,1 

stkm  aH: Krokante pizza mozzarella    6,0 

stom  Dr. oetker: Ristorante pizza mozzarella   5,9 

stoc   Dr. oetker: la margherita classica    5,8 

stdp   natural Cool: Demeter dinkel pizza mini’s margherita  5,4 

stpm  aH: Mozzarella (koelvers)    5,2 

vervolg van pagina 9

BEREIDING:

Verwarm de oven voor op 175 ˚C. Vet twee 

bakvormen met een doorsnede van 18 centimeter 

in met olie (gebruik het liefst dichte bakvormen, 

want het beslag is behoorlijk vloeibaar).

zeef de bloem, het cacaopoeder, zout, bakpoeder 

en zuiveringszout boven een mengkom.

prak de avocado fijn in een kom en voeg de 

zonnebloemolie, het water, de azijn en het 

vanille-extract toe. Doe hier de suiker bij en roer 

alles door elkaar.

Meng de natte en de droge ingrediënten in één 

keer met elkaar en klop alles met een garde net 

zo lang door tot het een glad beslag is.

Verdeel het beslag over de bakvormen en bak ze 

35 tot 40 minuten in de oven tot een satéprikker 

er schoon en droog uit komt.

laat de cakes 15 minuten in de bakvormen 

afkoelen. Haal ze uit de vormen en laat ze 

volledig afkoelen op een rooster.

ondertussen maak je de avocadocrème. Schil de 

avocado’s, snijd te bruine plekken eruit. prak het 

vruchtvlees fijn en schep het in de mengkom van 

een staande mixer. Voeg het citroensap toe en 

klop de avocado’s tot ze iets lichter van kleur zijn 

geworden. Dit duurt ongeveer 3 minuten.

Voeg beetje bij beetje de poedersuiker toe en 

schraap af en toe de rand van de kom schoon 

met een spatel. Klop nog 2 minuten goed door en 

voeg het vanille-extract toe.

leg een cakelaag op een bord en besmeer 

met de helft van de avocadocrème. leg de 

tweede cakelaag erop en smeer de rest van de 

avocadocrème erop.

Door de citroen wordt de avocadocrème niet 

bruin. Maar bewaar de taart wel in de koelkast.
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Beleef de zomer met WoesteLand. Ga mee 
de natuur in en ontdek unieke plekken in 
Nederland, Duitsland en Ierland.

20 - 26 juli 
Zeevolutie! (12-15 j.) Schoorl, Noord-Holland
27 juli - 2 augustus 
Drenthe aan het Strand (16-25 j.) 
Natuurpark Dwingelderveld
18 - 26 juli 
Duitsland (16-25 j.) Mit dem Zug zum 
Czech  - duurzaam door Duitsland
3 - 15 augustus 
Ierland (18-30 j.) Roots op Lambay Island - 
waar liggen jouw wortels?
17 - 22 augustus 
Woeste zomerweek  (18-30 j.) Texel

Actief, uitdagend en groen

WoesteLand

Fo
to

: A
af

ke
 B

rin
kh

ui
js

en

Geef je nu op www.woesteland.nl of kijk op  woesteland

Je bent jong, een buitenmens en je wilt samen 
reizen met nieuwe mensen? Ga dan mee 
met WoesteLand – de jongeren van IVN.

Veggie 4U  *  Weimarstraat 76  * 2562 HA * Den Haag * 070 - 767 00 69 *
www.veggie4u.nl *  info@veggie4u.nl * www.facebook.nl/veggie4u

Veggie 4U, een supermarkt waar je een variatie aan internationale 
vegetarische/veganistische  producten kunt kopen.

korting

(tegen inlevering van deze advertentie)

10%

vegetarische - veganistische supermarkt

      www.degroenepassage.nl
 

HOEK MARINIERSWEG-GOUDSESINGEL ROTTERDAM-CENTRUM

de GROENE PASSAGE
ZATERDAG 6 JUNI VAN 10.00 - 17.00 UUR 
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theMa: inleiding

tekst: Martine De klein

foto: rené Van Manen

om in te 
bijten

eetbare bloemen 

zijn momenteel 

dé trend. 

Ze zijn gezond, bieden variatie en geven je 

gerechten fleur en kleur, zonder dat je daarvoor 

een heuse keukenprins of -prinses hoeft te 

zijn. Daarom laten we je in deze editie graag 

kennismaken met eetbare bloemen en geven we 

tips en tricks voor de lekkerste gerechten.

er zijn veel eetbare bloemen, die onderling sterk 

van smaak verschillen. Sommige zijn fris, andere 

weer kruidig, geurig, zoet en soms juist vrij 

neutraal of poederig. Dat maakt bloemen 

geschikt voor heel veel culinaire toepassingen. 

je kunt ze simpelweg over je salade, soep of 

bruine boterham met kaas strooien, maar ze ook 

gebruiken als vervanger voor kruiden 

of er siroop of gelei van maken. 

iedereen kan dus koken met bloemen. laat 

bijvoorbeeld kinderen helpen met het maken van 

fleurige ijslolly’s. Kleine moeite, groots effect! 

Maar ook voor de fervente hobbykoks valt er nog 

genoeg te ontdekken. zeker nu eetbare bloemen 

het jaar rond verkrijgbaar zijn, via internet en 

speciaalzaken. al is het natuurlijk nog leuker om 

ze zelf te zaaien of te plukken in de natuur. ook 

daarover lees je meer in deze special.
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Het is niet heel gek dat ik bij haar beland voor 

mijn artikel. ze is toch een soort van culinair 

deskundige op het gebied van eten uit het wild, 

en dus ook van bloemen. Van haar hand is 

bijvoorbeeld het kookboek Gerechten uit de tuin 

van Eden, waar veel recepten met bloemen in 

staan. ook schrijft ze er regelmatig over in haar 

wekelijkse kookrubriek in de Volkskrant.

als ik aan kom fietsen, zit loethe al klaar met 

een indrukwekkende stapel boeken over het 

onderwerp. of ik ook weleens bloemen eet, 

vraagt ze. ik hoef niet lang na te denken (‘nee’), 

maar aarzel toch wat. en inderdaad, ik eet meer 

bloemen dan ik zelf vermoed. Bloemkool, broccoli, 

artisjok, kappertjes, saffraan, kruidnagel: allemaal 

bloemen.

Maar daar gaat het hier natuurlijk niet over. We 

bedoelen nu de zichtbare, tere bloemetjes en hun 

kleurige blaadjes; de rozen en de madeliefjes zeg 

maar. er zijn echter nog veel meer soorten geschikt 

voor consumptie. al moet je wel opletten,  

want niet alle bloemen zijn eetbaar (zie pagina 

17). Daarom waarschuwt loethe ervoor om niet 

zonder voorkennis culinair te experimenteren met 

bloemen.

Voedingswaarde
als voedingskundige vind ik het interessant om te 

weten of het eten van bloemen iets bijdraagt aan 

de voorziening van voedingsstoffen. Dat valt nogal 

tegen, stelt loethe. “Kruiden- en groentebloemen 

hebben voedingskundig ongeveer de eigen-

schappen van de moederplant, alleen eet je er 

maar heel weinig van.”

en hoe zit het dan met de geneeskrachtige werking 

van sommige bloemen, zoals goudsbloem 

(calendula)? “Voor de toepassing in genees-

middelen of zalfjes worden vaak extracten van 

bloemen gebruikt, dus hoge doseringen. Dat haal 

je natuurlijk nooit met die paar bloemetjes over je 

salade”, aldus loethe.

Bloemen staan leuk op veel gerechten en geven vaak extra smaak. 

Maar welke soorten kun je eten en hoe gezond en voedzaam zijn bloemen op je 

bord? Om hier meer over te weten te komen, ga ik langs bij culinair journalist, 

kookboekenschrijver en vriendin Loethe Olthuis.

smaak
De bloemetjes op je gerechten zien er 

natuurlijk fantastisch uit, maar voegen ze 

qua smaak ook nog wat toe? “Bloemen 

smaken meestal zoals ze ruiken”, vertelt 

loethe. “Maar bijvoorbeeld oost-indische 

kers is peperig, terwijl je dat niet ruikt. 

en madeliefjes ruiken nauwelijks, maar 

ze smaken grassig en granig. gewoon 

proberen dus!”

Bloemen eet je rauw, meent loethe. “Verhit 

zijn kleur, structuur en smaak meteen weg. 

alleen goudsbloemen houden hun kleur.” 

overigens kan het verstandig zijn om soms 

de garnering toch maar op de rand van je 

bord te laten liggen. “afrikaantjes, die nu 

in de aH-salade verkocht worden, vind ik 

uitgesproken vies”, lacht loethe. “ze zijn 

dan wel niet giftig, maar ik eet ze toch niet 

op!

tekst en foto: sytske De Waart
grote foto: rené Van Manen

theMa: voedingskundig

thema van deze Lekker vegetarisch 

is koken met bloemen. 

wilde Bloemen
Daslook, duizendblad, egelantier 

(wilde roos), heemst (Althaea, wilde 

stokroos), herderstasje, hondsdraf, 

kaasjeskruid (Malva sylvestris), kam-

perfoelie (let op: bessen zijn giftig), 

klaprozen, klaver (rood en wit), klein 

hoefblad, korenbloemen, lindebloe-

sem, madeliefjes, meidoorn, paar-

denbloemen, pinksterbloemen, wilde 

primula’s (Primula veris), viooltjes 

en vlierbloesem.

gekweekte Bloemen
afrikaantjes, anjers (Dianthus), be-

gonia (tuberosa), bergamotbloemen 

(Monarda), chrysanten, daglelies 

(Hemerocallis), damastbloemen 

(Hesperis matronalis), duizendblad 

(Achillea), fuchsia’s, geraniumsoorten, 

goudsbloemen, hosta, jasmijn, kam-

perfoelie, magnolia, malve-soorten 

(Kaasjeskruid), oost-indische kers, pas-

siebloem, phlox (Phlox paniculata), pi-

oenrozen, (witte) robinia (R. pseudoa-

cacia), rozen, stokrozen, tuinprimula’s, 

teunisbloemen (Oenothera), tulpen, 

viooltjes, vlijtig liesje en zonnebloem.

bloemen

welke soorten 
zijn eetbaar?

 loethe olthuis

Fruit-, kruiden- en groenteBloemen 
anijs, appel-, kersen- en perenbloesem, basilicum, bieslook, borage, citroen- 

en sinaasappelbloesem, courgette, dille, lievevrouwebedstro, kamille, kervel, 

komkommer, kool (alle soorten), koriander, lavendel, marjolein, munt, oregano, 

pompoen, rozemarijn, rucola, salie, tijm en ui-achtigen (zoals (lente-)ui, prei, 

bieslook, daslook).
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GOuDSBLOEM 

De bloemblaadjes van gouds-

bloemen (Calendula) smaken 

peperig en radijsachtig. je kunt 

ze rauw door de sla of boter 

mengen. gekookt geven de 

blaadjes gerechten een mooie 

kleur. Vandaar dat goudsbloemen 

ook wel als vervanger voor 

saffraan worden gebruikt in 

onder meer soepen en sauzen. 

goudsbloem combineert goed 

met blauwe kaas, bleekselderij, 

boter, chili, courgette, olijfolie en 

rijst. Bloeit de hele zomer.

HIBISCuS 

De bloemblaadjes van de tuin-

hibiscus (Hibiscus syriacus) 

of altheastruik smaken fris 

en fruitig. gebruik ze rauw in 

salades en sappen of zet er 

thee van. Hibiscusbloemen 

geven ook extra aroma aan rijst, 

pasta, aardappelpuree, sauzen 

en groente- en eiergerechten. 

Hibiscus combineert goed met 

chili, gember, kaneel, mango, melk, 

sinaasappel, tomaten en wortel. 

Bloeit in de zomer en de herfst.

jASMIjN 

jasmijnbloemen smaken 

intens geurig en verfijnd. De 

blaadjes zijn geliefd in thee. 

Maar jasmijn is ook lekker in 

desserts, vooral met zomerfruit 

en citrus. Verder past jasmijn 

bij hartige gerechten die van 

zichzelf iets zoets hebben, zoals 

brood, macarons en sauzen, en 

combineren de bloemen goed 

met geitenkaas, snijbiet en 

tomaten. Bloeit de hele zomer.

KOMKOMMERKRuID  

De bloemen van komkom-

merkruid (Borage of Bernagie) 

smaken fris en komkom-

merachtig. gebruik ze als 

fleurige toevoeging aan soepen, 

salades en fruitsappen. ze zijn 

ook decoratief in ijsblokjes 

en als gesuikerde garnering 

bij zoete gerechten. Wanneer 

je de bloemen weekt in azijn, 

kleuren de bloemen roze en de 

azijn blauw. Komkommerkruid 

combineert goed met aardbei, 

meloen, citroen, dille en lente-ui. 

Bloeit in de zomer en de herfst.

LAVENDEL 

alle lavendelsoorten zijn 

eetbaar. De bloemetjes smaken 

zoals ze ruiken: bloemachtig 

en zoet. Ris de bloemetjes van 

de takken en gebruik ze rauw 

over salades of roomijs. je 

kunt lavendel ook meekoken 

in sauzen, als thee gebruiken 

of er ijs of gebak mee maken. 

lavendel combineert goed met 

abrikoos, citroen, framboos 

en perzik. Bloeit vanaf het late 

voorjaar de hele zomer door.

OOST-INDISCHE KERS 

De bloemen van de oost-

indische kers smaken wat 

peperig, met een vleugje citrus, 

en doen denken aan tuinkers. 

ze zijn lekker en decoratief over 

salades, maar kunnen ook met 

groenten worden meegestoomd. 

De onrijpe zaden in de dode 

bloemkoppen kun je verwerken 

zoals je kappertjes in de keuken 

gebruikt. oost-indische kers 

combineert goed met artisjok, 

kool en selderie. Bloeit de hele 

zomer.

Eetbare bloemen zijn er in allerlei soorten en maten. Weet je niet 

hoe te beginnen of wil je meer inspiratie? Lees dan dit artikel met 

informatie en tips over de bekendste soorten.

tekst: Martine De klein

theMa: soorten

variatie
Calendula

PELARGONIuM 

De bloemen van veel soorten 

pelargonium (in de volksmond 

‘geranium’) hebben een 

subtiele smaak. Vooral de 

variëteiten met rozen-, munt- 

en citrusgeuren zijn in trek. 

gebruik de bloemblaadjes in 

ijsblokjes, boter en vinaigrette. 

je kunt ze ook meekoken 

in melk- en rijstgerechten. 

geranium combineert goed 

met aardbei, biscuitgebak, 

citroen, framboos en meloen. 

Bloeit vanaf de zomer tot ver in 

het najaar.

SERING 

Seringen geuren heerlijk 

en smaken een beetje naar 

citroen, met een peperachtige 

ondertoon. De bloemen zijn 

gesuikerd heel decoratief. 

Maar je kunt ze ook verwerken 

in siroop, gelei en ijs of ze 

frituren. Sering combineert 

goed met braam, citroen, 

roomkaas en zwarte bes. Bloeit 

de hele zomer.

VIOOLTjE 

alle soorten viooltjes zijn 

eetbaar. De bloemetjes smaken 

licht ziltig en een tikje peperig, 

met pikante ondertonen. 

Viooltjes eet je rauw; bij het 

koken zal de smaak snel 

verloren gaan. Strooi ze over 

salades, maak er ijsklontjes 

van of gebruik ze als basis 

voor siroop of gelei. ook leuk 

zijn gesuikerde viooltjes als 

garnering op gebak. Viooltjes 

zijn lekker in combinatie met 

kool, koriander, limoen, radijs 

en wortel. Bloeit in het voor- en 

najaar.

Viooltje

let op!
Bloemen van aardappel, 

tomaat en aubergine zijn giftig. 

ook de volgende bloemen 

moet je beslist niet eten: akelei, 

anemoon, azalea, boterbloem, 

clematis, clivia, cyclaam, datura, 

gouden regen, hortensia, 

hyacint, iris, kamerprimula, 

krokus, lathyrus, lelietje-van-

dalen, lobelia, maagdenpalm, 

monnikskap, narcis, lupine, 

oleander, ridderspoor, 

rododendron, spirea, 

vingerhoedskruid, winde en 

zwarte vlier.
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tekst: Martine De klein

oogsten 
uit de natuur

Lekker buiten bloemen plukken en ze vervolgens thuis verwerken 

tot de heerlijkste gerechten. Een betere vrijetijdsbesteding is er 

niet, vindt Barbara Peters. Zij schreef daarom met Peter Kouwen-

hoven twee fijne wildplukboekjes boordevol tips en recepten.  

Onlangs verscheen het tweede deel over bloemen en bladeren.

theMa: bloemen op jE bord

barbara Peters Peter kouwenhoven

winactie!
onder onze lezers verloten we drie exemplaren van

Wildplukken. Wil je hier kans op maken, stuur dan

voor 15 juni een e-mail met je adresgegevens naar

prijsvraag@vegetariers.nl (o.v.v. ‘Wildplukken’).

De winnaars ontvangen voor half juli bericht.

over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Recept uit Wildplukken:  

vlierbloesemPannenkoeken 

De gewone vlier (Sambucus nigra) komt volop voor in de natuur. 

Van mei tot juli kun je de bloemschermen met tientallen geelwitte 

bloemetjes oogsten. 

iNgrediëNteN: 
•	een	paar	vlierbloesemschermen 

•	500	g	bloem 

•	1	l	melk 

•	2	eieren 

•	snufje	zout 

•	boter

BEREIDING: 

Was de schermen voorzichtig en leg ze met de bloemen naar 

beneden op een vel keukenpapier om ze uit te laten lekken. 

Doe de bloem in een kom. Roer met een mixer, voorzien van een 

garde, en schenk de melk in de kom. Voeg een voor een de eieren 

toe en maak er een glad beslag van. 

Smelt een klontje boter in de koekenpan. Schenk het beslag in 

de pan en zet de schermen (twee of drie per pannenkoek) met 

de bloemetjes naar beneden in het nog vochtige beslag. als het 

beslag ‘vast’ is geworden, kun je de steeltjes lostrekken. of je 

strooit de bloemetjes los over de nog vochtige pannenkoek. 

Warm serveren met suiker, stroop, honing en ander lekkers.

siroop VaN paardeNbloemeN

je hoeft volgens de schrijvers van Wildplukken: 

eetbare planten vaak maar een paar stappen 

buiten de deur te zetten om je eerste 

eetbare bloemetje te vinden: het madeliefje. 

ook paardenbloemen en rode klaver zijn 

wijdverspreid. De madeliefjes en klaverbloemen 

doen het goed over de sla en paardenbloemen 

verwerk je bijvoorbeeld tot een heerlijke siroop. 

alle recepten daarvan zijn in het boekje te vinden.

andere bloemen en bloesems die de revue 

passeren in de ruim tachtig makkelijke 

vegetarische recepten zijn dovenetel, duizend-

blad, honds- en rimpelroos, kamille, klein hoef-

blad, linde, sint-janskruid en vlier. “Sommige 

smaken echt lekker, andere zijn vooral leuk als 

versiering van je maaltijd. Vaak is het een  

kwestie van wennen en wat de hoeveelheden 

betreft zelf uitproberen”, aldus de auteurs.

naast recepten bevat het tweede deel van 

Wildplukken beschrijvingen van meer dan vijftig 

wilde plantensoorten met eetbare bloemen 

en bladeren en aanwijzingen hoe je ze kunt 

vinden. ook zijn er tips voor toepassing en 

onderhoud van de planten in je eigen tuin. op 

de handige uitvouwbare wildplukkaart vind je 

in één oogopslag alle vruchten, zaden, bloemen 

en bladeren, inclusief oogsttijd, vindplaats, 

hoeveelheid en toepassing.

Wildplukken: eetbare planten − Wilde bloemen 

en bladeren plukken & bereiden, Peter 

Kouwenhoven en Barbara Peters,  

KNNV uitgeverij, ISBN 978 90 5011 506 3,  

€ 18,95

1.

2.

3.

Pluktips uit Wildplukken: 

pluk de bloemen op een 

zonnige dag, dan zijn ze goed 

open. Doe dat bij voorkeur 

vroeg in de ochtend, wanneer 

de planten net zijn opgedroogd 

van de dauw. Hun geur en 

smaak zijn dan maximaal.

Mijd vanwege luchtveront-

reiniging bermen langs 

grote wegen en op industrie-

terreinen. ook op plaatsen 

waar veel honden uitgelaten 

worden kun je de bloemen 

beter laten staan. 

oogst niet meer dan je nodig 

hebt en kies alleen wat je kent. 

neem bij twijfel een stukje 

plant mee om het thuis eens 

rustig te bekijken en na te 

zoeken. 
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om eetbare bloemen te kweken heb je niet eens 

een tuin nodig; het kan ook in potten of bakken 

binnenshuis en (na de ijsheiligen) op je balkon. 

Daarbij geldt: hoe groter de pot, hoe beter. 

De ideale pot biedt de plant rondom genoeg 

ruimte voor zijn wortelstelsel en bovengrondse 

groei. Maak voor de afwatering onder in de 

pot gaatjes, die je afdekt met wat steentjes of 

potscherven.

als grond voldoet universele potgrond, mits 

je wekelijks plantenvoeding bijgeeft. Vul de 

pot bijna tot de rand, strooi de zaden uit en 

dek ze toe met een dun laagje aarde. geef 

ze vervolgens flink wat water en blijf ervoor 

zorgen dat de aarde niet te veel uitdroogt. 

Dun de planten regelmatig uit, zodat de sterke 

exemplaren voldoende ruimte krijgen om te 

groeien. Binnen enkele weken tot maanden kun 

je zo genieten van je eigen oogst.

op deze manier kweek je bijvoorbeeld 

goudsbloemen, geranium, komkommerkruid, 

oost-indische kers en viooltjes. Biologisch zaad 

is geen must, wel is het belangrijk dat je geen 

bestrijdingsmiddelen gebruikt op gewassen die 

bedoeld zijn voor consumptie.

stekken
Soorten als jasmijn, hibiscus en sering kun 

je trouwens beter als plantje kopen. ook 

bloemdragende planten, zoals lavendel en 

kamperfoelie, laten zich lastig zaaien, maar zijn 

wel geschikt om te stekken. Knip daarvoor een 

uitloper van een bestaande plant, verwijder 

de meeste blaadjes en doop het snijvlak in 

stekpoeder. zet het stekje in een pot, geef het 

voldoende water en top het plantje zodra het 

ongeveer 15 centimeter hoog is regelmatig af 

om de zijwaartse groei te stimuleren.

tekst: Martine De klein

biologisCh zaad is geeN must

van de border 
of het balkon
Eetbare bloemen kunnen lastig verkrijgbaar zijn en snel 

verwelken. Maar waarom zou je ze niet zelf kweken? Dan weet je 

ook zeker dat ze vers en onbespoten zijn. Bovendien is het met 

deze tips makkelijker dan je denkt.

oF tocH lieVer kopen?
eetbare bloemen zijn verkrijgbaar bij sommige 

bloemisten, groenteboeren, delicatessenzaken, 

natuurvoedingswinkels, boerenmarkten en via 

internet.

oogsten en Bewaren
Bloemen zijn vers geoogst het lekkerst. Knip 

of snijd ze vlak voor gebruik af en verwijder 

aangetaste en erg beschadigde blaadjes 

meteen. Wil je ze nog even bewaren, leg 

ze dan in een zakje met een stukje vochtig 

keukenpapier in de groentelade van de 

koelkast.

theMa: zaaitiPs

geranium
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Dat is niet alleen lekker, maar vooral ook heel gezond. 

je krijgt er meer energie van, een stralende huid en 

blijft prima op gewicht.

Rauwe voeding is puur en nauwelijks bewerkt. 

Doordat het niet boven de 41 ºC is verhit, blijven de 

enzymen actief. Veel van deze enzymen helpen je bij 

de spijsvertering. Dat merk je ook tijdens het eten 

van een rauwe maaltijd. je bent al snel verzadigd, 

maar niet moe. je lichaam heeft namelijk minder 

moeite om het eten te verteren, waardoor je je 

energieker zult voelen.

Hoewel je ook vlees, vis, eieren en zuivelproducten 

rauw kunt eten, kiezen veel mensen liever voor de 

puur plantaardige keuken. er is een ruim aanbod 

aan groente, fruit, zaden, noten en gekiemde 

granen en peulvruchten. Die eet je heel puur en 

in natuurlijke staat, want door ze niet te verhitten 

blijft de scheikundige samenstelling van alle 

voedingsstoffen intact. Dat geldt ook voor de vele 

ontgiftende stofjes. Met rauw voedsel reinig je dus 

je lichaam!

een rauwe maaltijd met veel verse (groene) 

groente, vers fruit, noten en zaden is rijk aan 

mineralen en voedingsstoffen. Dat geldt zeker als je 

er rauwe kiemgroente aan toevoegt. Hierdoor zal je 

lichaam eerder (dan bij verhit en vaak geraffineerd 

voedsel) het signaal afgeven dat het verzadigd is.

probeer maar eens uit: van geroosterde 

cashewnoten eet je zo een zak leeg, met rauwe 

cashewnoten is dit eenvoudigweg niet mogelijk: 

je zit dan al snel vol. Rauw voedsel – op een 

verantwoorde wijze toegepast – helpt je dan 

ook om gezond af te vallen, terwijl je wel alle 

voedingsstoffen binnenkrijgt.

eetBare Bloemen
De rauwe keuken leent zich ook heel goed voor het 

gebruik van bloemen. omdat ze niet worden verhit, 

blijven hun schitterende kleuren intact. Bovendien 

sluiten kleuren van bloemen goed aan bij die van 

rauwe groenten en fruit.

Hoewel de voedingswaarde van bloemen over 

het algemeen niet heel groot is, zijn ze wel rijk 

aan allerlei andere plantenstoffen. De meeste 

kleurstoffen hebben een antioxidantenwerking. 

Daarnaast bevatten bloemen vaak andere 

geneeskrachtige stoffen, zoals etherische oliën en 

slijmstoffen. en van hun kleurrijke energie gaat 

vaak een weldadige werking uit.

 

gebruik geen bloemen van een bloemist of 

tuincentrum; deze zijn hoogstwaarschijnlijk 

flink bespoten. op je balkon of in de tuin kun je 

makkelijk zelf eetbare bloemen kweken.

Puur & plaNtaardig
tekst en recePtfoto’s: laurette Van slobbe

voor elke dag

Steeds meer mensen eten voor 

een deel rauw. 

bloemeN geVeN kleur aaN raw food

energieBoost
Hoe eet je meer rauw? Het makkelijkst is om elke dag in de blender een groene smoothie te maken 

(zie onderstaand recept). Die drink je op als ontbijt, tussendoortje of bij de lunch. Dankzij de vele 

voedingsstoffen is het een verrassend verzadigend drankje. Bovendien geeft het je een snelle 

energieboost.

oVer de auteur
laurette van Slobbe werkt vanuit Hof van twello 

aan gezonde voeding. ze is productontwikkelaar en 

geeft cursussen over rauw voedsel, plantaardige 

voeding en eetbare wilde planten. laurette schreef 

twee boeken: Eten en drinken met wilde planten en 

Handboek plantaardige en rauwe voeding.

Voor meer over laurette van Slobbe, zie 

www.hofvantwello.nl en www.goedvoedsel.info.

een expert 
aan het WoorD!

VaN laurette VaN slobbe:
Verrijk je dagelijks menu met hoogwaardig rauw voedsel 

dat rijk is aan enzymen en beschermende en reinigende stofjes.

BloemenConfetti-smoothie 
Bloemen maken je smoothie extra gezond en feestelijk.

(voor 2-3 personen)

iNgrediëNteN:

•	 2 bananen

•	 1 handjevol groene bladgroente (zoals spinazie (eventueel met  

wat peterselie) of melganzenvoet uit de tuin)

•	 1 handjevol mooie onbespoten bloemen  

(zoals teunisbloem, stokroos, goudsbloem of kaasjeskruid)

energieboost!

BEREIDING:

pel de bananen en snijd ze in stukken. Doe de 

banaan en groente in een blender, voeg water toe 

tot iets minder dan de helft van de ingrediënten, 

en blend alles tot een smoothie. 

Doe de bloemen erbij (bewaar er enkele voor 

de garnering) en blend ze kort mee totdat ze 

eruitzien als confetti. Schenk de smoothie in 

mooie glazen en garneer met de overgebleven 

bloemen.

vervolg op pagina 24
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Puur & plaNtaardig
een expert 

aan het WoorD!

komkommerzoetzuur met 
teunisbloemknoPPen 
De ontluikende knoppen van de teunisbloem geven 

dit pittige zoetzure gerecht een vrolijke noot.

(bijgerecht − voor 2 personen)

iNgrediëNteN:

•	 7 dadels

•	 stukje verse rode peper

•	 ¾ komkommer

•	 flinke handvol teunisbloemknoppen

•	 sap van 1 limoen

•	 zout

BEREIDING:

laat de dadels enkele uren trekken in wat water (ze moeten net 

onderstaan). zeef dit water, vang het op voor dit recept (gebruik 

de dadels voor iets anders). Verwijder het zaad van de rode peper 

en snijd deze in dunne ringetjes. Snijd de komkommer in blokjes 

en de teunisbloemen in ringetjes. Meng het dadelwater met de 

peper en het limoensap, en voeg daar de komkommerblokjes, 

teunisbloemringetjes en zout aan toe. laat de salade voor 

serveren een halfuur staan, zodat de smaken kunnen mengen.

venkel-sinaasappelsalade met 
goudsbloem en klaProos 
(bijgerecht − voor 2 personen)

iNgrediëNteN:

•	 1 venkelknol

•	 1½ sinaasappel

•	 3 bosuitjes

•	 3 oost-indische kersbloemen

•	 5 goudsbloemen

•	 3 el peterselie, kleingesneden

•	 tuinkers (optioneel)

dressing:

•	 2 el koudgeperste olijf- of walnootolie

•	 1 el citroensap

•	 peper en zout

BEREIDING:

Was de venkelknol, verwijder de harde kern en snijd de rokken in stukjes. 

Schil de sinaasappel en snijd in stukjes. Snijd de bosuitjes in ringen.

Scheur de oost-indische kersbloemen in stukjes en trek de blaadjes los van de goudsbloemen.

Maak een dressing van de olie, citroensap en peper en zout.

Meng in een kom alle groenten met de sinaasappel, schenk hier wat dressing naar smaak over en roer 

goed. Strooi de bloemblaadjes over de salade en serveer meteen.

Voor bloemenwater gebruik je vooral 

geurige soorten, zoals roos, 

vlierbloesem en hibiscus.

vervolg van pagina 23

foto: rené Van Manen



2726  |  zomer 2015

gepocHeerde aBrikozen 
in laVendelsiroop
Een heerlijk zoet en licht ontbijt. 

(ontbijtgerecht − voor 2 personen)

KOOKTIjD: 15 minuten

iNgrediëNteN::
•	 150 g abrikozen

•	 1 el fijne kristalsuiker

•	 1 takje lavendel

•	 griekse yoghurt, om erbij te serveren

BEREIDING:

Halveer de abrikozen en verwijder de pitten. Doe 

de abrikozenhelften in een pannetje en schenk er 

50 milliliter koud water bij. Voeg de suiker en de 

bloemetjes van het takje lavendel toe (gebruik je 

gedroogde lavendel, dan is een halve theelepel 

al voldoende). 

Breng de abrikozen aan de kook, doe een deksel 

op de pan en draai het vuur laag. laat het geheel 

ongeveer 15 minuten zachtjes koken, of tot de 

abrikozen zacht zijn. Schep de vruchten met een 

schuimspaan uit de pan en verdeel ze over twee 

kommen. Voeg een royale schep yoghurt toe en 

besprenkel de vruchten en de yoghurt met wat 

van de siroop. Tip: je kunt ook nog verse bessen 

of frambozen toevoegen.

soep met Bleekselderij, 
stilton & tuingouds-
Bloem
Met dit recept maak je soep zoals soep zijn 

moet: romig, pittig, rijk en zacht. 

(voorgerecht − voor 4 personen)

KOOKTIjD: 40-45 minuten

iNgrediëNteN::
•	 100 g boter

•	 200 g bleekselderij,  

schoongemaakt en grof gehakt

•	 1 ui, geschild en gesnipperd

•	 1 l groentebouillon

•	 100 ml double cream*

•	 100 g stilton

•	 2 el fijngehakte tuingoudsbloemen,  

plus wat extra ter garnering

BEREIDING:

Smelt de boter in een grote pan met dikke 

bodem op laag vuur. Voeg de stukjes selderij en 

ui toe en dek de pan af. Fruit de ui en de selderij 

in ongeveer 10 minuten zacht.

Schenk de bouillon erbij en laat de soep op 

laag vuur ongeveer 30 minuten zachtjes koken 

(plaats daarbij het deksel schuin op de pan, 

zodat de stoom kan ontsnappen). pureer de 

soep vervolgens met een staafmixer (laat de 

pan daarbij op het vuur staan). Schenk de room 

erbij, verkruimel de stilton erboven en voeg 

de tuingoudsbloemen toe. Roer tot de kaas 

is gesmolten, maar laat de soep niet koken. 

Verdeel de soep over de borden of kommen, 

garneer met de extra bloemen.

*te koop in de speciaalzaak of zelf te maken van 

1 deel mascarpone en 2 delen slagroom.

theMa: culinair
tekst: Martine De klein

recePtuur en foto’s: koken Met kruiDen & bloeMen

appelmuffins met vlierbloesem en tijm, 

artisjokken met botersaus en oost-indische kers, 

baguettes met bieslookbloemen en custardtaart 

met sinaasappel en hibiscus. zomaar een kleine 

greep uit de originele gerechten in Koken met 

kruiden & bloemen. in totaal telt het boek zestig 

overwegend vegetarische recepten. Helaas 

bevatten veel hoofdgerechten wel vlees of vis.

toch is het een boek om vrolijk van te worden. 

neem alleen al de kleurige kaft. ook het 

binnenwerk ziet er goed uit, met prachtige 

foto’s van de bloemen, kruiden en gerechten. 

je krijgt meteen zin om ermee aan de slag te 

gaan. en mocht een bepaalde bloem in het 

recept niet voorhanden zijn, dan hoef je je geen 

zorgen te maken, want er staan altijd meerdere 

alternatieven aangegeven om mee te variëren.

praktisch is eveneens de uitleg over het zelf 

kweken, oogsten en gebruiken van bloemen en 

kruiden. om zelf te kunnen telen hoef je geen 

tuin te hebben, het kan zelfs op je balkon en 

vensterbank, aldus pip McCormac. De auteur is 

lifestyle director van de internationale glossy 

Red Magazine, houdt van culinair genieten en 

tuiniert zelf ook enthousiast op zijn balkon.

Koken met kruiden & bloemen, Pip McCormac, 

Good Cook, ISBN 978 94 6143 117 2, € 19,95

eeN boek om Vrolijk VaN te wordeN

Kweken noch koken moet hard werken zijn, schrijft Pip Mc-

Cormac in Koken met kruiden & bloemen. Daarom bevat zijn 

kookboek gemakkelijke gerechten waar hij met bloemen en 

kruiden een nieuwe draai aan geeft.

oP je bord

rEcEptEN uit KoKen met Kruiden & bloemen:

Vervang de lavendel door rozemarijn, 

munt of viooltjes

vervolg op pagina 28 
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snijBietsalade met 
jasmijndressing
Ik ben dol op deze mix van texturen: de krokante 

walnoten tegen de bijna op de tong smeltende 

snijbiet – wat een heerlijk contrast.

(bijgerecht − voor 2 personen)

KOOKTIjD: 2-3 minuten

iNgrediëNteN::
•	 250 g snijbiet  

(bij voorkeur met meerkleurige stelen)

•	 200 g ingelegde (zoetzure) rode bietjes,  

grof gehakt

•	 50 g walnoten, fijngehakt

•	 dressing:

•	 1 tl citroensap

•	 2 tl ricotta

•	 1½ el olijfolie

•	 1½ el ciderazijn

•	 6 à 9 jasmijnbloemen

•	 zout

BEREIDING:

Was de snijbiet heel goed en stoom de groente 

in een stoompan of in een hittebestendig vergiet 

boven kokend water 2 à 3 minuten, of tot de 

steeltjes zacht zijn. Schep de snijbiet uit de pan, 

verdeel over twee borden en laat afkoelen.

leg op de snijbiet de grof gehakte bietjes en 

bestrooi met walnoten. Doe alle ingrediënten voor 

de dressing in een maatbeker en meng deze met 

een staafmixer tot je een mooie gladde dressing 

hebt. Schenk de dressing over de salade.

zet een mandje brood met krokante korst op tafel, 

waarmee je lekker je bord kunt ‘schoonvegen’.

theMa: culinair

Vervang de jasmijn door lavendel, 

munt of marjolein

vervolg van pagina 27 

cHeesecake met 
Bramen & kamperFoelie
Nectar zuigen uit een kamperfoeliebloem  

– verrukkelijk! Of bramen plukken – en meteen 

opeten – tijdens een fijne boswandeling. Deze 

cheesecake combineert die twee heerlijkheden.

(dessert − voor 6 personen)

KOOKTIjD: 15 minuten

iNgrediëNteN::
•	 50 g kamperfoeliebloemen,  

plus wat extra voor de decoratie

•	 1 el fijne kristalsuiker

•	 mespuntje kaneel

•	 150 g volkorenbiscuits

•	 100 g boter, gesmolten,  

plus wat extra voor het invetten

•	 350 g roomkaas

•	 50 g poedersuiker

•	 300 ml double cream*

•	 150 g bramen

•	 vloeibare honing, voor de decoratie

*  te koop in de speciaalzaak of zelf te maken van  

 1 deel mascarpone en 2 delen slagroom.

BEREIDING:

Schenk 100 milliliter water in een pan met dikke 

bodem en strooi de kamperfoeliebloemen erin. 

Voeg de suiker en de kaneel toe. zet de pan op 

hoog vuur en breng het mengsel aan de kook. 

Draai het vuur laag en laat het mengsel 15 

minuten zachtjes koken. Schenk het mengsel 

door een zeef en gooi de bloempjes weg. als het 

goed is heb je nu enkele eetlepels siroop. is de 

siroop nog te waterig, breng hem dan opnieuw 

aan de kook en laat hem verder indikken. laat de 

siroop afkoelen.

Verkruimel de biscuits en vermeng ze goed met 

de gesmolten boter. Vet een springvorm van 20 

centimeter doorsnede in met de extra boter en 

verdeel het biscuitmengsel gelijkmatig over de 

bodem. Druk het heel goed aan met de bolle 

kant van een metalen lepel, zodat je een stevige 

taartbodem krijgt. zet de vorm in de koelkast en 

laat de taartbodem ten minste 30 minuten hard 

worden.

Klop de roomkaas, de poedersuiker en 1 tot 

2 eetlepels van de kamperfoeliesiroop door 

elkaar. Klop in een andere kom de double cream 

een beetje op. Schep de room voorzichtig met 

een metalen lepel door het roomkaasmengsel. 

Verdeel dit roommengsel over de taartbodem 

en verdeel de bramen erover. Besprenkel de 

cheesecake met honing en versier hem met de 

extra bloempjes. Deze taart is in de koelkast 

enkele dagen houdbaar.

Vervang de kamperfoelie door munt, citroentijm of 

-melisse (en maak dan geen siroop, maar roer het 

kruid door de room)

vervolg op pagina 30 
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tekst: Martine De klein
foto’s: blooMbites

zij kwam ruim twee jaar geleden op het idee 

voor een webshop voor eetbare bloemen. “ik ben 

marketeer op het gebied van bloemen en planten 

en merkte dat er meer vraag kwam van horeca 

en consumenten.” op www.bloombites.nl zijn het 

jaar rond ongeveer veertien soorten verkrijgbaar, 

zoals anjers, oost-indische kers, lavendel en 

rozen. De bloemen in blisterverpakkingen zijn in 

de koelkast ongeveer een week houdbaar.

ook is er een majesteitelijke mix te koop, die 

het met name bij consumenten goed doet. 

“zij gebruiken bloemen vooral als garnering. 

Bijvoorbeeld om een gerecht op te fleuren 

tijdens de feestdagen of bij andere speciale 

gelegenheden”, merkt Bernadette Kapteijn. 

Restaurants bestellen volgens haar naar 

verhouding juist meer bloemen met smaak, zoals 

oost-indische kers en borage, vergelijkbaar met 

respectievelijk waterkers en komkommer.

De webshop van BloomBites bestaat nu een jaar 

en is een groot succes. “Het aantal bestellingen 

neemt nog altijd toe en ik krijg veel aandacht 

in de media”, aldus Bernadette. ze begrijpt 

wel waarom eetbare bloemen zo populair zijn. 

“Bloemen laten je eten met je ogen. ze zijn 

een gezonde, vrolijke aanvulling en geven je 

gerechten een extra bite.”

Bernadette Kapteijn denkt dat eetbare bloemen 

een vast plekje in de keuken zullen veroveren. 

“ook omdat je er geen keukenprins of -prinses 

voor hoeft te zijn. onze bloemblaadjes kun je 

zonder bereiding meteen consumeren.”

eteN met je ogeN

lentetrend
Eetbare bloemen zijn hip en happening! Zo wemelt 

het tegenwoordig op internet en in tijdschriften van de 

fleurige recepten en lanceerde Albert Heijn onlangs een 

salademix met afrikaantjes en anjers. Ook in de webshop 

van BloomBites neemt het aantal bestellingen nog steeds 

flink toe, vertelt Bernadette Kapteijn.

winactie!
BloomBites geeft vijf keer de majesteitelijke mix weg aan onze lezers. 

Wil je hierop kans maken, stuur dan voor 15 juni een e-mail met je 

adresgegevens naar prijsvraag@vegetariers.nl (o.v.v. ‘majesteitelijke mix’). 

De winnaars ontvangen voor medio juli bericht. 

over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

theMa: trendstheMa: culinair

geranium sunset 

Met een scheutje wodka of tequila is dit drankje 

de perfecte manier om van een zonsondergang 

te genieten. Let op dat je de blaadjes van 

eetbare geurgeraniums gebruikt!

voor ongeveer 1 liter

iNgrediëNteN:
•	 225 g watermeloen, schil verwijderd  

en vruchtvlees in blokken

•	 3 blaadjes van eetbare geurgeranium  

(Pelargonium)

•	 600 ml sinaasappelsap

•	 wodka of tequila (naar keuze)

BEREIDING:

Verwijder eventuele zwarte pitjes van de 

watermeloen en pureer het vruchtvlees in 

een blender tot een gladde moes. Schenk de 

moes door een fijne zeef in een kan en voeg de 

geraniumblaadjes toe. Roer even door met een 

houten lepel, dek de kan af met plasticfolie en zet 

de kan enkele uren of een nacht in de koelkast.

Verwijder voor het serveren de geranium-

blaadjes en schenk enkele eetlepels van het 

watermeloensap in een mooi glas (bijvoorbeeld 

een rodewijnglas). Schenk er sinaasappelsap bij. 

(als je het sinaasappelsap rustig over de bolle 

kant van een lepel schenkt, krijg je mooie gele 

en roze strepen.) Serveer het drankje meteen – 

eventueel met een scheutje wodka of tequila. 

Vervang de geraniumblaadjes 

door viooltjes, munt of rozenblaadjes

de Perfecte 
manier om 

van een 
zonsondergang 

te genieten

vervolg van pagina 29 
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Hoe lang staan 
er nog koeien 
in de wei?

Nog geen 15 jaar geleden stond meer dan 90 procent van 
onze koeien te grazen in de wei. Over 5 jaar is dat nog maar 
iets meer dan de helft.

Zie jij weleens varkens of kippen buiten? Als we niets doen 
wacht koeien hetzelfde lot. Milieudefensie wil een gezonde 
veehouderij; kleinschaliger en grondgebonden. Voor ieder 
dier is er dan voldoende ruimte om buiten te lopen, te eten en 
om de mest op uit te rijden. 

Heb jij ook liever een gezonde veehouderij met dieren 
in de wei? Kom dan nu in actie op 

wijwillenwei.milieudefensie.nl

Kom in actie voor koeien in de wei

tekst: Martine De klein
foto: rené Van Manen

Met bloemen, siroop en een ijslollievorm maak 

je in een handomdraai zelf je eigen ijsjes. 

Dorstlessend tijdens warme zomerdagen en 

verantwoorder dan fabriekijs, dat meestal 

kunstmatige toevoegingen bevat. ook kinderen 

zullen het leuk vinden om te helpen. ga samen 

op zoek naar onbespoten bloemen in de natuur of 

pluk ze in je eigen tuin en leef je uit qua variatie.

Want heel veel bloemen zijn geschikt om 

te verwerken (zie lijst). als je zelf gaat 

experimenteren is er geen vaste vuistregel te 

geven qua hoeveelheden, want dat verschilt per 

bloemensoort. let er wel op dat bloemensmaken 

subtiel aanwezig moeten zijn. Wil je zeker zijn van 

een smakelijk resultaat, probeer dan het recept op 

deze pagina of kijk op internet.

GESCHIKTE SOORTEN:

goudsbloemen	•	hibiscus	•	iris	•	jasmijn

lavendel	•	Oost-Indische	kers	•	rozen	•	sinaas-

appelbloesem	•	violen	•	vlierbloesem

kleiNe moeite, groots effeCt

ijsjes!
Ijsjes met bloemen zijn een lust voor het oog en  

een heerlijke traktatie tijdens warme zomerdagen.  

je maakt ze snel en makkelijk zelf.

Viool-prosecco-ijsjes 
(voor 10 ijsjes)

iNgrediëNteN:
•	 2-3 grote perziken

•	 1 citroen

•	 1 fles prosecco

•	 4 el limonadesiroop (smaak naar keuze)

•	 2 takjes munt

•	 30 eetbare viooltjes

BEREIDING:

Snijd de perziken in stukjes, verwijder de pitten 

en pureer ze in de blender totdat je een smeuïge 

massa krijgt. Schil de citroen en doe deze erbij.

Schenk de puree in een schaal en voeg heel erg 

rustig (het bubbelt enorm!) de prosecco toe.  

Blijf roeren totdat alle ingrediënten zijn 

vermengd. Snijd de munt in zeer kleine stukjes 

en voeg dit aan de massa toe. als laatste voeg je 

de siroop toe, roer nogmaals alles door elkaar.

Was de bloemen en verdeel ze over tien ijs-

houdertjes. Schenk de perzikenpuree voorzichtig 

over de bloemen, die vervolgens boven 

komen drijven. zet de ijshouder een halfuur 

in de diepvries, dan is de massa gedeeltelijk 

bevroren en kun je heel voorzichtig de bloemen 

erdoorheen roeren. Dit is tevens het moment om 

de ijsstokjes toe te voegen. laat nog een paar 

uurtjes in de diepvries staan.

tip: de houdertjes kun je losmaken van de ijsjes door ze 

even onder warm water te houden.

theMa: ijsjes
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Portretfoto: ron Van Der kolk

wijn & spijs

bloemenwijn
Schrijven over bloemen en wijn, kan dat? ja natuurlijk! Als je 

bedenkt dat je in wijn alle soorten geuren kunt ruiken - zoals 

paardenstal, drop, fruit, benzine, hout en wat al niet meer -,  

dan zijn bloemen ook zeker mogelijk.

Remy tolk is vegetariër, vinoloog en 

docent op de Hotelschool amsterdam. 

in Lekker vegetarisch schrijft hij over 

wijn en spijs. Voor meer informatie, 

check www.remytolk.nl.

een expert 
aan het WoorD!

Sterker nog, je komt ze best vaak 

tegen. Florale tonen heten ze. Het is 

alleen de kunst om ze te herkennen 

en daarvoor moet je dus weten 

hoe bloemen ruiken. advies: neus 

in die bloem; ze heten niet voor 

niets ruikertjes. er valt nog veel te 

ontdekken. Maar waar hebben we 

het dan over? nou, er zijn bepaalde 

druivenrassen die in aanmerking 

komen. Dat zijn bijvoorbeeld de 

viognier en de muscat. Maar ook 

een jonge riesling heeft florale 

tonen. Voorwaarde is wel dat de 

wijnen amper of geen houtrijping 

hebben gehad. De dominante 

geur en smaak van hout denderen 

namelijk over de delicate geur 

van bloemen heen. Maar een wijn 

van bovenstaande druiven die is 

gemaakt in roestvrijstalen vaten 

kan de geur van bijvoorbeeld roos, 

viool en acacia vrijgeven.

Bloemengeur kun je zeer zeker 

ook ruiken in een rosé die niet al 

te donker is, denk dan aan een 

rosé uit de provence. Deze geuren 

komen uit de druiven zelf, want 

wijn wordt natuurlijk niet van 

bloemen gemaakt. toch kan de 

omgeving wel invloed hebben. 

Ken je de enorme lavendelvelden 

in zuid-Frankrijk waar overigens 

ook veel andere gewassen tussen 

staan? Die geven een werkelijk 

fantastische geur af en die valt ook 

terug te ruiken in de wijnen die uit 

die omgeving komen. De Fransen 

hebben voor die typische kruidige 

‘struikgewasgeur’ zelfs een naam: 

garrigue. Deze geur komt vooral 

ten uiting bij rode wijn en soms bij 

rosé.

Dus bloemen en wijn gaan 

prima samen. niet alleen op 

een verjaardag of receptie, maar 

vooral in je glas. zoek voor bij je 

salade met eetbare bloemen dus 

een bloemige wijn uit en je hebt 

aan tafel een leuk verhaal voor je 

gasten.

35

voedingsvragen

gezond ontBijt
Op de ledendag van de Vegeta-

riërsbond gaf ik een workshop over 

gezond ontbijten. De discussie was 

geanimeerd en ook relevant voor de 

lezers van Lekker vegetarisch. Maar 

wat is nu eigenlijk een goed ontbijt?

Volkorenbrood met kaas, hummus, 

notenpasta of appelstroop met 

daarbij een stuk fruit of een glas 

sap is een prima ontbijt. Veel van 

de workshopdeelnemers bleken 

echter ontbijtgranen te eten – met 

opvallend vaak een plantaardig 

zuivelalternatief – en daarnaast ook 

nog fruit of een glas sinaasappelsap. 

ook helemaal goed! zeker met de 

volgende aandachtspunten:

•		Week	muesli,	havermout	en	

graanvlokken, bijvoorbeeld in de 

yoghurt of in andere (plantaardige) 

zuivel. De voedingsstoffen neem je 

dan beter op.

•		Met	een	vitamine	C-bron	neem	

je de plantaardige ijzer uit de 

granenproducten (muesli, brood) 

beter op. Kies daarom voor een 

glas sinaasappelsap of fruit bij 

het ontbijt. gedroogd fruit (vaak 

in muesli) is ook ijzerrijk, maar de 

vitamine C is er uit verdwenen.

•		Als	je	geen	zuivel	gebruikt,	

maar een plantaardig alternatief 

(rijstdrank, sojazuivel), let er dan 

 

op dat er vitamine B12 en calcium 

aan zijn toegevoegd: zuivel is daar 

namelijk een belangrijke bron van.

VoedingsFaBel:
Zonder vis krijg je een jodiumtekort 

 

Sytske: “onze voeding bevat van 

nature niet veel jodium. Het zit in vis 

en in heel geringe mate in eieren en 

melk. Maar om hieruit voldoende 

binnen te krijgen moet je volgens 

het Voedingscentrum acht eieren 

of veertien glazen melk per dag 

consumeren. 

jodiumtekort was een eeuw geleden 

dan ook een groot probleem in 

nederland. Veel mensen hadden 

struma en bij kinderen zorgde het 

voor dwerggroei. om die reden heeft 

de overheid met de bakkerijsector 

afgesproken om het broodzout te 

joderen (jozo). Biologisch brood 

bevat echter vaak geen jozo, terwijl 

dit wel is toegestaan.

een jodiumtekort ligt dus op de 

loer voor vegetariërs die geen of 

biologisch brood eten. De oplossing? 

gebruik jozo in je eigen keuken, 

slik een multivitamine met jodium 

of kies voor zeewier als natuurlijke 

jodiumbron. ga echter voorzichtig 

om met zeewier: sommige soorten 

bevatten te veel jodium en kunnen 

leiden tot een overdosering. zie 

hiervoor www.zeewierwijzer.nl.”

onze voedingskundige 

Sytske de Waart beantwoordt 

al je vragen over voeding.

onZe expert 
aan het WoorD!

tekst: sytske De Waart
Portretfoto: Janneke Walter
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om te beginnen: iedereen heeft omega 3-vetzuren 

nodig, ook vegetariërs. Daar hoef je echter 

geen vis(olie) voor te eten; er zijn voldoende 

plantaardige bronnen. Wat het ingewikkeld maakt 

is dat er twee verschillende aanbevelingen zijn met 

betrekking tot omega 3-vetzuren. De eerste geldt 

voor linoleenzuur (ala) als essentieel vetzuur, 

waarbij het vetzuur dus een soort ‘vitamine-

werking’ heeft. De aanbeveling is voor een 

volwassen man ongeveer 3 gram per dag. Dit haal 

je redelijk makkelijk door het eten van plantaardige 

oliën als lijnzaadolie of koolzaadolie, of walnoten 

(zie ook de tabel).

De tweede aanbeveling betreft die voor visvetzuren 

(DHa en epa, omzettingsproducten van 

linoleenzuur). Dit advies is alleen van belang voor 

het reduceren van het risico op hartaandoeningen. 

De visvetzuren hebben geen ‘vitamine-werking’; 

er treden dus geen verschijnselen van een 

tekort op als je de aanbeveling niet haalt. Wil je 

de aanbevolen 450 milligram per dag voor een 

volwassene halen, dan moet je echt vette vis 

eten of visoliecapsules slikken. ala kan in het 

lichaam weliswaar omgezet worden in epa en 

DHa, maar het is onduidelijk hoeveel het lichaam 

daadwerkelijk omzet en of dit genoeg is voor het 

beschermende effect tegen hart- en vaatziekten.

je kunt zelf de afweging maken of je het risico 

op hartaandoeningen met je voeding wilt 

minimaliseren. Dan moet je zorgen voor dagelijks 

genoeg visvetzuren, dus vis eten. Maar daar zijn 

wel drie kanttekeningen bij te plaatsen:

•		De	beschermende	werking	van	visvetzuren	

tegen hart- en vaatziekten is uitsluitend 

aangetoond voor visconsumptie, niet voor 

visoliesupplementen en voor plantaardige ala-

rijke voedingsmiddelen.

•		Andere	factoren	zijn	minstens	zo	belangrijk	om	

het risico op hart- en vaatziekten te beperken, 

zoals minder verzadigd en transvet consumeren, 

niet roken, geen overvloedig alcoholgebruik, 

voldoende bewegen en een gezond gewicht.

•		Uit	onderzoeken	blijkt	dat	vegetariërs	al	een	

lager risicoprofiel hebben wat betreft hart- en 

vaatziekten.

voedingsiNformatiE
tekst: sytske De Waart

Product Omega 3 (g/100g)

Plantaardige olie

lijnzaadolie 55

Walnootolie 12

Koolzaad-/raapzaadolie (canola) 10

Sojaolie 7

tarwekiemolie 5

Maïskiemolie 1

olijfolie 1

zonnebloemolie 0,1

Noten

Walnoten 11

pinda’s 0,5

amandelen 0,5

Hazelnoten 0,1

Groenten (gekookt)

Broccoli, bloemkool, boerenkool
groene kool, savooiekool, spruitjes
spinazie

0,5

Columbusei 0,7 g (per ei)

Tofu 0,5

Hoewel de omega 3-hype op zijn retour lijkt, kun je als vegetariër toch 

nog lichtelijk in paniek raken van het advies van het Voedingscentrum om 

minimaal twee keer per week vis te eten. Maar met een aantal simpele 

regels kom je goed aan je omega 3-vetzuren zonder vis of supplementen.

zonder vis

Voldoende plantaardige bronnen 

van omega 3-vetzuren

lijnzaadolie
lijnzaadolie is een rijke bron van alfa-linoleenzuur (ala). Maar het is instabiel 

en mag niet verwarmd worden, dan verdwijnen de goede vetzuren. lijnzaad-

olie is wel geschikt voor in salades. Daarnaast zijn er aanwijzingen (maar des-

kundigen verschillen hierover van mening) dat een te hoge inname van alfa-

linoleenzuur het risico op prostaatkanker verhoogt.

Het Voedingscentrum neemt het zekere voor het onzekere en stelt een limiet 

van 1 eetlepel lijnzaadolie per dag. ook zou je met een te hoge inname van 

(hele of gebroken) lijnzaadjes te veel van het giftige cyanide binnenkrijgen. 

Het advies is om ze beperkt en tijdelijk (dus niet dagelijks) te gebruiken, met 

een hoeveelheid van 15 tot 45 gram zaadjes.

onZe expert 
aan het WoorD!

zwangeren
Vanuit de Vegetariërsbond leggen we niet sterk 

de nadruk op het halen van de aanbeveling voor 

visvetzuren. Behalve tijdens de zwangerschap, 

dan is DHa namelijk nodig voor de ontwikkeling 

van de hersenen en het gezichtsvermogen van 

de baby. De laatste jaren komen er steeds meer 

aanwijzingen dat de huidige voeding (dus niet 

alleen die van vegetariërs) niet adequaat voorziet 

in de tijdens de zwangerschap verhoogde DHa-

behoefte.

aanvulling is dan vereist, maar wat als je geen vis 

eet omdat je vegetariër bent?

De Vegetariërsbond adviseert zwangere of 

borstvoeding gevende vegetariërs dagelijks 

100 tot 300 milligram DHa in de vorm van een 

(plantaardig) supplement in te nemen. er is 

inmiddels een ruime keuze aan vegetarische  

DHa-capsules. zie voor merken en meer informatie 

over omega 3-vetzuren www.vegetariers.nl.

welke Voeding BeVat 
omega 3-Vetzuren?
Het ala-gehalte in groenten en tofu lijkt laag in 

vergelijking met dat in oliën en walnoten. Maar  

je eet veel meer groenten dan olie. groenten 

kunnen dus wel degelijk bijdragen aan de  

dagelijks benodigde hoeveelheid van 3 gram. 
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tekst: floris De graaD

culitips

smaakmakers

in deze rubriek lees je veel 

tips en tricks.

kruiden en specerijen zijn erg belangrijk in de vegetarische keuken. 
bij goed gebruik kunnen ze je gerecht een subtiele smaak meegeven, 
waardoor zelfs eenvoudige gerechten bijzonder worden.

•		Bewaar	verse	kruiden	in	de	koelkast.	Meestal	kun	je	ze	in	vochtig	keukenpapier	wikkelen.	Soorten	met	

fragiele blaadjes (basilicum, kervel, dille, munt of peterselie) kun je met hun steeltjes in een glas water 

zetten. Verschoon dit water om de paar dagen.

•		Voeg	verse	tuinkruiden	toe	5	tot	10	minuten	voordat	het	gerecht	klaar	is.

•		Door	specerijen	(met	uitzondering	van	foelie	of	gedroogde	gember)	kort	voor	gebruik	te	malen	of	te	

kneuzen winnen ze aan smaak. een keukenmachine en vijzel zijn geschikt voor kleine, gemakkelijk te malen 

specerijen als komijnzaad, venkelzaad, karwijzaad en kruidnagel. Korianderzaad en sommige hardere 

specerijen (zoals fenegriek) kunnen goed in een molen worden gemalen, maar met wat meer kracht ook 

prima in de vijzel.

•		Bak	specerijen	als	kerrie	en	kurkuma	mee	in	olie,	bijvoorbeeld	als	je	een	ui	fruit.	 

De aroma’s komen dan beter vrij.

•		Kook	wortels,	zoals	gember	of	knoflook,	mee.

•		Sommige	zaden	kun	je	goed	roosteren,	zoals	dat	in	de	Indiase	keuken	gebruikelijk	is.	Doe	dit	in	een	droge	

pan met dikke bodem op matig vuur en roer of schud de pan regelmatig. een aanrader bij sesamzaad, 

venkel, komijn, karwij en koriander.

 Bij gRoentegeReCHten: 

Knolselderij  koriander, hysop,   

   oregano, piment

Komkommer  dille, dragon,    

   mosterdpoeder

paprika   oregano, basilicum,   

   knoflook

pastinaak  koriander, venkel, tijm

prei   lavas, foelie, tijm, karwij

Rode biet  gember, anijs, karwij,   

   mierikswortel

Savooiekool  nootmuskaat, karwij,   

   mosterdpoeder

Spinazie  nootmuskaat, karwij

tomaat   basilicum, oregano,   

   rozemarijn

Witte kool  lavas, koriander,   

   majoraan

Wortel   lavas, koriander,   

   majoraan

zuurkool  karwij, koriander

 Bij gRaangeReCHten: 

Boekweit  majoraan

gierst   gember, basilicum,   

   koriander

Haver   bonenkruid, venkel,   

   hysop

Maïs   tijm, rozemarijn, oregano

Rijst   koriander, majoraan,   

   rozemarijn

Spelt   koriander, majoraan, tijm

 Bij peulVRuCHten: 

Bonen   bonenkruid, oregano,   

   paprika

erwten   basilicum, kervel,   

   peterselie, bonenkruid

Snijbonen  laurier, basilicum, dragon,  

   munt, peterselie

Vreemd genoeg zijn goede aanwijzingen over het juiste gebruik van kruiden en specerijen 

moeilijk te vinden. Hierbij een paar handwenken:

Kruiden en specerijen
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Dorine Veelders (43) woont met 

haar gezin voor drie jaar in het 

indiase Bangalore. in Lekker 

vegetarisch beschrijft ze haar 

culinaire ervaringen.

india

Marigold, een bloemennaam 

waarbij ik visioenen kreeg 

van een exotische bloem met 

grote bladeren en kleuren 

die je tegemoet spatten. een 

prachtige naam, marigold. ik 

heb het meteen gegoogeld en 

was erg verbaasd foto’s te zien 

van doodgewone afrikaantjes. 

afrikaantjes! Hoewel je er hier 

in Bangalore bijna over struikelt, 

heb ik ze nooit als exotisch 

beschouwd. Daarvoor heb ik als 

kind in twente te veel van deze 

bloemen zien staan.

Het afrikaantje wordt in india 

vooral gebruikt als decoratie, van 

je huis of van jezelf. Vrouwen 

steken ze op feestelijke dagen 

in hun mooie donkere haar. 

ook liggen de vele tempels 

er vol mee: naast bananen en 

kokosnoten zijn afrikaantjes een 

geliefd offer. Maar blijkbaar kun je 

ze ook eten, al ben ik ze hier nog 

niet tegengekomen in gerechten. 

Dit in tegenstelling tot de roos, 

waarvan de blaadjes veelvuldig 

gebruikt worden in siropen, 

jelly’s, thee en zelfs koekjes. 

een heerlijke toepassing is 

lassi met rozenwater. Deze 

verkoelende yoghurtdrank 

is vooral ’s zomers niet te 

versmaden. Voor 4 personen 

heb je nodig: 450 gram yoghurt, 

75 gram suiker, 600 milliliter 

water en 30 milliliter rozenwater. 

Mix de yoghurt en de suiker 

in een blender tot een glad 

geheel en voeg het water toe. 

laat een aantal uren afkoelen 

in de koelkast en voeg vlak 

voor serveren wat gemalen 

ijsblokjes en het rozenwater 

toe. om het af te maken 

serveer je de lassi uiteraard met 

een vers rozenblaadje.  

Koken met bloemen. Stiekem 

doe ik het natuurlijk al, met 

broccoli, ui en bloemkool en 

dat is naast de lassi voorlopig 

wel voldoende. ik laat de 

afrikaantjes nog even voor 

wat ze zijn; de indiase keuken 

schotelt me al voldoende 

uitdaging en nieuwe smaken 

voor.

marigold
afgelopen weekend heb ik de film The best exotic Marigold hotel 

bekeken, over een groep gepensioneerde Britten die verblijft in een 

hotel voor ouderen in het indiase Rajasthan. Het hotel valt in eerste 

instantie vies tegen, maar alles komt uiteindelijk natuurlijk goed in 

deze charmante feelgoodmovie.

in bijna elke horecagelegenheid in 

zweden kun je tegenwoordig wel 

vegetarisch eten.

Maar wil je meer keuze, dan ben je meestal toch aangewezen  

op vegetarische restaurants. Daarvan zijn er nu in  

Stockholm al 25 en dit aantal blijft groeien. Hier vind je een 

kleine selectie; voor meer adressen, zie www.happycow.net.

 Hermans, Fjällgatan 23B, 

+46 8 643 94 80, www.hermans.se. 

lopend buffet met een grote verscheiden-

heid aan gerechten en heerlijke taarten. 

’s zomers zijn er barbecues op het terras van 

meerdere verdiepingen met een fenomenaal 

uitzicht over het water.

 Légumes, Hornsgatan 80, 

tel. +46 8 669 35 35. Simpel eettentje waar 

ze altijd twaalf verschillende vegetarische 

gerechten hebben die ze direct voor je 

kunnen opscheppen.

 Chutney, Katarina Bangata 19, 

tel. +46 8 640 30 10, www.chutney.se. 

eenvoudig maar smaakvol etablissement 

met gerechten uit het Midden-oosten en 

azië. Voor lunch en diner. Daghap en à la 

carte.

 Voltaire, Klarabergsgatan 50, 

tel. +46 8 20 19 90, www.sallyochsystrar.se. 

Modern restaurant in warenhuis Åhléns 

met een juicebar, theesalon en een 

winkelgedeelte. ook raw food en vis.

 Martins Gröna, Regeringsgatan 91, 

tel. +46 8 411 58 50, www.martinsgrona.com. 

Serveert tussen 11.00 en 14.00 uur een 

vegetarische lunch en heeft afhaalmaaltijden.

buitenland

tekst: Martine De klein
M.M.V. annabelle sPanJaarD

er gaat 
niets boven

stockholM

siropeN, jelly’s, thee eN  
zelfs koekjes met rozeN

vervolg op pagina 42 
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cornflakes. De zweedse jam is overigens veel 

minder zoet dan die in nederland en ook zoet 

broodbeleg kennen ze er niet.

in zweden is de lunch de belangrijkste maaltijd van 

de dag. Die is warm, evenals het avondeten. Brood 

en natuurlijk knäckebröd maken ook standaard 

onderdeel uit van de zweedse warme maaltijd. Voor 

tussendoor zijn er veel zoete lekkernijen, waarvan 

kaneelbolletjes (kanelbullar) het bekendst zijn. 

Maar ook de zoete snacks semla en lussekatter zijn 

volgens annabelle niet te versmaden.

“zweden zijn echte zoetekauwen. Voor theedrinken 

met wat lekkers erbij hebben ze zelfs een speciaal 

werkwoord: att fika. en op zaterdag mogen 

kinderen snoep uitzoeken en die zak leegeten voor 

de televisie: lördagsgodis.”

overigens hoef je niet naar zweden af te reizen 

om de keuken te ervaren, aldus annabelle. “ook 

de restaurants van ikea in nederland serveren veel 

traditionele zweedse gerechten.”

Venetië Van Het noorden
Stockholm ligt verspreid over maar liefst veertien 

eilanden en verrijst uit water dat zo helder en 

schoon is dat je er gerust in kunt zwemmen. Door 

de vele (grote) wateren noemt men de zweedse 

hoofdstad ook wel het ‘Venetië van het noorden’. in 

de stad wonen rond de 900.000 mensen. er zijn veel 

indrukwekkende openbare gebouwen, paleizen en 

musea. ook kun je er shoppen in de vele boetieks, 

winkels en warenhuizen. 

Het prijspeil is iets hoger dan in nederland. De 

beste reistijd is van mei tot september.

tekst: rik Peters

stockholM

Stockholm is volgens annabelle the place to be: 

mooi, schoon, veilig en vriendelijk voor vegetariërs. 

ook buiten de hoofdstad zijn er over het algemeen 

genoeg mogelijkheden, want in reguliere horeca 

kun je meestal wel een vegetarisch gerecht 

bestellen. in landelijk gebied bieden pizzeria’s soms 

uitkomst. “Die zijn er heel veel in zweden. en het 

leuke is dat je bij je pizza vaak standaard ook een 

frisse koolsalade krijgt.”

Vegetarisch winkelen is evenmin lastig. 

Supermarkten verkopen balletjes, worstjes, 

burgers en andere vleesvervangers, meestal uit 

de diepvries. Daarnaast is er een overvloed aan 

zuivelvervangers verkrijgbaar, zoals soja-, haver- en 

rijstmelkproducten. “als ik in zweden ben kook ik 

meestal zelf. ik huur er een huisje of appartement, 

net zoals de locals graag doen”, aldus annabelle.

zij merkt dat vegetarisch eten in dit Scandinavische 

land in opkomst is. “Dat blijkt uit het toegenomen 

aanbod in horeca en supermarkten, maar ook uit 

onderzoek. inmiddels noemt pakweg 4 procent van 

de bevolking zich vegetariër en zegt ongeveer 40 

procent van de zweden zich te kunnen voorstellen 

dat ze vegetariër zouden worden. Vooral jongeren 

staan ervoor open. Van de groep tussen de 15 en 

24 jaar eet maar liefst 15 procent geen vlees en vis 

meer.”

Husmanskost
De zweedse keuken is echter nog niet zo ingesteld 

op vegetariërs, weet annabelle Spanjaard. “Die 

bevat traditioneel veel vis, vlees en zuivel, en 

weinig groenten. Dat heeft ook te maken met de 

ligging en het klimaat van het land.” Bekende 

gerechten zijn zweedse gehaktballetjes (köttbullar) 

en pytt i panna, een mix van aardappels, uien, 

bieten en vlees. ook bloedpudding, kaviaar en 

allerlei soorten worsten zijn geliefde husmanskost.

De kaas die de zweden eten komt volgens 

annabelle opmerkelijk vaak uit nederland. “onze 

kaas is ook veel lekkerder dan de pittige en 

brokkelige kaas uit het land zelf.” Wel smakelijk 

noemt ze mellanmål, van filmjölk (een vloeibare 

yoghurt) met jam, (vossen)bessen en/of 

voor vegetariërs
Hoewel men in Zweden veel vlees en vis eet, kun je er ook als vegetariër goed terecht, 

vertelt Annabelle Spanjaard. Zij woonde een halfjaar in Stockholm en gaat nog  

regelmatig naar Zweden op vakantie.

vervolg van pagina 41 vegetarisch lEEsvoEr

marie
Wat zegt Nederlandstalige 

literatuur over vegetarisme? 

Vegetarisch leesvoer zoekt het uit.

De ik-verteller uit Christophe Vekemans 

tiende boek Marie is een groot fan van de 

Franse schrijver gustave Flaubert, bekend 

van de roman Madame Bovary. Die Flaubert 

kwam ter wereld in 1821, wat grappig 

genoeg ook het geboortejaar is van zijn 

landgenoot Charles Baudelaire. Deze dichter 

is vooral beroemd om de bundel Les fleurs 

du mal, in het nederlands vaak vertaald als 

De bloemen van het kwaad.

Dat is inderdaad een flauwe en vergezochte 

link met het thema van deze Lekker 

vegetarisch. 

Maar aan de andere kant: wanneer Vekeman 

zijn personage Kenny omschrijft als iemand 

die ‘al begint te kokhalzen bij het idee in een 

gebraden kippenbilletje te moeten bijten en 

bijgevolg vegetarisch door het leven gaat’ 

en hem tegelijkertijd toch consequent ‘de 

Kannibaal’ noemt, dan is dat ook weinig 

meer dan flauw en vergezocht.

Marie, Christophe Vekemans, 

De Arbeiderspers, 2013, 

ISBN 978 90 2958 853 9, € 17,95
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boeken

Veggie burgers, balletjes 
en broodbeleg
Zelf verse vegetarische burgers maken is niet 

moeilijk. Als je het lastig vindt om lekkere 

smaakcombinaties te verzinnen, kan dit boek je 

daarbij helpen.

De mogelijkheden voor zelfgemaakte burgers 

zijn eindeloos en de auteurs van Veggie burgers, 

balletjes en broodbeleg zijn er goed in geslaagd 

om veel verschillende smaakcombinaties te 

bedenken. Klassiek gekruid, kindvriendelijk, 

oosters of met een mediterrane twist: je vindt het 

allemaal in dit boek. Van een champignonburger 

met gekaramelliseerde ui en rozijnen, risotto-

kroketjes, een broccoliburger met quinoa tot een 

indonesische burger met zoete aardappel, kokos 

en gember: elk gerecht zit boordevol smaak. 

zoals de titel al verklapt gaat dit boek niet 

alleen over burgers, maar ook over balletjes en 

broodbeleg. De balletjes zijn niet alleen ideaal 

als snack, maar ook in de soep, als voor- of als 

bijgerecht. een nadeel vind ik dat de meeste 

balletjes gefrituurd moeten worden. Het 

broodbeleg varieert van hummus, tapenade, 

paté en andere hartige spreads en salades tot 

zelfgemaakte kaas, chocopasta en jam.

Het boek bevat meer dan 85 recepten, die over 

het algemeen ook voor beginnende koks geschikt 

zijn. 

Veggie burgers, balletjes en broodbeleg, Miki 
Duerinck en Kristin Leybaert, Manteau, 
ISBN 978 90 2233 102 6, € 19,99

Vegetariërs Van Vroeger
Hoe verhielden mensen zich in de klassieke 

oudheid tot andere dieren? Antwoorden op die 

vraag zijn te vinden in The Oxford handbook 

of animals in classical thought and life. In deze 

prachtige, lijvige en helaas dure bundel komt ook 

het klassieke vegetarisme uitgebreid aan bod. 

Dat was verbonden met het idee van 

zielsverhuizing (pythagoras), de mythe van 

een vegetarische gouden tijd waarin vrede en 

matigheid heersten (ovidius) en de overtuiging 

dat dieren voelende wezens zijn die om die 

reden compassie verdienen (plutarchus).

tegelijkertijd betekende het gegeven dat 

vegetarisme door filosofen werd uitgedragen 

niet dat het wijdverspreid was. integendeel, het 

was een uiting van kritiek op de conventionele 

maatschappelijke orde en gebruiken. Daarmee 

is evenmin gezegd dat vlees eten ‘normaal’ 

was. Vlees vormde aanvankelijk geen standaard 

onderdeel van het dagelijks dieet, maar was 

nauw verbonden met religieuze offerrituelen. 

Die boetten wel aan belang in ten faveure van 

een commerciële handel in vlees. Daar was geen 

filosoof tegen opgewassen.

The Oxford handbook of animals in classical 

thought and life, Gordon Lindsay Campbell 

(redactie), Oxford university Press,  

ISBN 978 01 9958 942 5, € 125,00

Volledige beVrijding
Het vraagstuk van de ongelijkheid en onder-

drukking in de wereld hoeft niet alleen betrekking 

te hebben op relaties tussen mensen onderling, 

maar kan verbreed worden naar relaties tussen 

mensen en andere dieren en tussen mensen en 

ecosystemen. Bovendien, zo valt te betogen, 

bestaan er verbanden tussen verschillende 

vormen van ongelijkheid en onderdrukking.

activisten die tegen deze samenhangende vormen 

van ‘socio-ecologische onrechtvaardigheid’ in het 

geweer komen, streven naar ‘volledige bevrijding’, 

aldus de amerikaanse socioloog David naguib 

pellow, die aan hen een prikkelende studie 

wijdde. Hij beschrijft het in Total liberation als 

een nieuwe sociale beweging die anarchistisch is, 

antikapitalistisch en toegewijd aan directe actie – 

en waarmee hij sympathiseert.  

Dat in de VS van na 9/11 activisten van earth First!, 

het animal liberation Front en Sea Shepherd het 

stempel ‘terrorist’ opgedrukt krijgen, maakt hun 

optreden overigens dusdanig brisant dat ook de 

onderzoeker niet van bemoeienis door de FBi 

gevrijwaard bleef.

Total liberation – The power and promise of 

animal rights and radical earth movement, David 

Naguib Pellow, university of Minnesota Press, 

ISBN 978 08 1668 777 0, € 20,99

tekst: kiM Van Winsen boeken culiNair

veel verschillende 

smaakcombinaties!

vervolg op pagina 46 

Puur natuurlijk koken
‘Eet volgens de seizoenen en verspil niets.’ De ondertitel van 

Puur natuurlijk koken sprak mij meteen aan. Een kookboek 

waarin alles van een ingrediënt wordt gebruikt, van wortel tot 

vrucht, daar wilde ik meer van weten.

tom Hunt is chef-kok. Hij kookt zo veel mogelijk met streek- en seizoensproducten. Hierbij gebruikt hij 

het hele ingrediënt, van blad tot wortel. in zijn boek behandelt hij 26 verschillende groente- en fruit-

soorten, met voor elk product drie basisbereidingswijzen en drie uitgebreidere recepten, aangevuld 

met variatiemogelijkheden en tips om restjes te bewaren en te verwerken.

tekst: Dirk-Jan VerDonk
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Dat klinkt nogal onoverzichtelijk, 

maar omdat de recepten 

zijn ingedeeld op seizoen en 

ingrediënt is het dat niet. zo staat 

er onder ‘zomer’ een hoofdstuk 

over courgette, met recepten 

variërend van simpele rauwe 

courgettespaghetti tot klassieke 

griekse courgette-fetabeignets 

met yoghurt, die dan weer met 

de courgettespaghetti worden 

gemaakt.

Dat de recepten met een bepaalde 

groente bij elkaar staan maakt het 

makkelijk om te bedenken wat 

je nog meer kunt doen met de 

restjes in je koelkast. gebruik de 

klokhuizen van je appels voor je 

zelfgemaakte jam, of verwerk het 

blad van een bosje radijs tot een 

mooie groene soep. zo hoef je 

nooit meer iets weg te gooien.

Helaas is Puur natuurlijk koken 

geen vegetarisch kookboek; een 

deel van de recepten bevat vlees 

of vis. 

Puur natuurlijk koken 

– Eet volgens de seizoenen en 

verspil niets, Tom Hunt, 

Good Cook, 

ISBN 978 94 6143 116 5, 

€ 24,95

vervolg van pagina 47 

VegatoPia – 
Het kookboek
Vegatopia, de grootste en populairste 

website voor vegetariërs, bestaat 

twintig jaar. En dat viert de redactie 

met een eigen kookboek.

Bijna tien jaar geleden verscheen er 

al een kookboekje met recepten van 

bezoekers van het Vegatopia-forum. 

Het kookboek dat nu is uitgebracht 

maakt duidelijk hoe professioneel 

de geheel uit vrijwilligers bestaande 

redactie tegenwoordig is.

De recepten in Vegatopia – Het kookboek zijn geïnspireerd op 

gerechten uit alle windstreken en hebben vaak een verrassende 

twist, zoals we dat gewend zijn van Vegatopia. De gerechten zijn 

ingedeeld volgens de dagen van de week, waarbij elke dag een 

eigen thema heeft. Van makkelijke maandag tot zoete zondag, 

met dit kookboek sta je elke dag met plezier in de keuken.

Het boek bevat recepten die al jarenlang toppers zijn op de 

website, zoals falafel of het klassieke kaasgehakt, maar ook 

verrassende gerechten als bitterballen van bieten en rookkaas, 

tarte tartin met pastinaak en asperges met sinaasappelsaus, feta 

en pistachenoten. Stuk voor stuk gerechten om je vingers bij af 

te likken. naast de recepten per thema bevat het boek ook tips 

voor broodbeleg, lunch, barbecueën, kinderen of een bezoek 

aan de toko. Het boek staat vol aantrekkelijke recepten. De 

kleuren spatten van de pagina’s en de prachtige foto’s doen me 

watertanden. Dit kookboek mag in geen enkele keuken ontbreken.

Vegatopia – Het kookboek, Nieuw Amsterdam, 

ISBN 978 90 4681 873 2, € 22,95

winactie!
onder onze lezers verloten we drie exemplaren van Vegatopia – Het kookboek.  

Wil je hier kans op maken, stuur dan voor 15 juni een e-mail met je adres- 

gegevens naar prijsvraag@vegetariers.nl (o.v.v. ‘Vegatopia’). De winnaars  

ontvangen voor half juli bericht. over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Alle kookboeken zijn ook verkrijgbaar in onze webshop: 

www.vegetariers.nl.

Recept uit Vegatopia – Het kookboek:

FramBozentaart met 
maanzaad en lemon curd
Denk je aan zomerfruit, dan denk je vast aan frambozen. 

De lemon curd maakt deze frambozentaart extra fris en de 

maanzaadjes geven een nootachtige smaak aan de korst. 

Een heerlijke combinatie voor een echte zomertaart.

BEREIDINGSTIjD: 1 uur en 15 minuten

Het overgebleven frambozenvocht kun je prima 

bewaren en bijvoorbeeld gebruiken als sausje over ijs.

iNgrediëNteN:
deeg:

•	 330 g bloem + wat extra om te bestuiven

•	 2 el suiker

•	 1 tl blauw maanzaad

•	 ½ tl zout

•	 2 flinke el boter + extra om in te vetten

•	 ca. 6 el ijswater

•	 blindbakvulling (zoals gedroogde bonen)

vulling:

•	 250 g frambozen

•	 100 g suiker

•	 3 el maïzena

•	 2 el paneermeel

•	 160 g lemon curd (potje of zelfgemaakt)

BEREIDING:

Verwarm de oven voor op 190 ºC.

Meng bloem, suiker, maanzaad en zout met de hand 

of keukenmachine door elkaar. Voeg de boter toe 

en meng tot je een kruimelig deeg hebt. Het is een 

compact deeg, dus met de keukenmachine gaat het 

makkelijker. Voeg eventueel enkele eetlepels ijswater 

toe om een samenhangend deeg te krijgen.

Rol de helft van het deeg uit op een met bloem 

bestoven oppervlak en leg de andere helft, ingepakt 

in plasticfolie, in de koelkast.

Vet een lage taartvorm van 23 centimeter doorsnede 

licht in en bekleed deze met het deeg. Bedek het 

deeg met bakpapier, vul met blindbakvulling en bak 

het deeg 10 minuten blind. Verwijder dan bakpapier 

en blindbakvulling en bak nog 5 minuten.

Schep de maïzena en suiker voorzichtig door de 

frambozen. probeer de frambozen zo heel mogelijk 

te laten.

Haal de taartvorm uit de oven en strooi het 

paneermeel over de bodem. Verdeel de lemon curd 

over de bodem; het geeft niet als hij mengt met het 

paneermeel. Schep de frambozen op de lemon curd. 

probeer zo weinig mogelijk vocht mee te scheppen.

Rol het resterende deeg uit op een met 

bloem bestoven oppervlak, en maak met een 

uitsteekvormpje wat gaatjes in het deeg. leg het 

deeg boven op de taart, snijd het overtollige deeg 

weg. Duw de randjes aan en bak de taart dan ca. 30 

minuten in de oven. 

De taart blijft vrij blank van kleur.

boeken culiNair
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Hagelwitte stranden, kristalhelder water en een lekker koel briesje … je smaakpapillen nemen je 
mee op ontdekkingstocht naar de tropen. Verfrissende biokokosnoot uit Sri-Lanka, verrassend 
gecombineerd met 100% biologische ananas, chocolade, rijst of amandel. Verken ons nieuwe, 
uitgebreide kokosassortiment met zalige drinks, een exotisch plantaardig alternatief voor yoghurt en 
een subliem dessert om van te smullen. Proef het lekkerste uit de tropen puur, op ontbijtgranen, in 
smoothies & shakes of in je smakelijkste recepten. De mogelijkheden zijn eindeloos! Laat je culinair 
inspireren op www.provamel.com of op Instagram, #provamel. En vergeet niet je creaties te delen!

BRENG JE ZOMER  
OP KOKOSSMAAK

Volg ons op

eerste hulP bij EtikEttENtekst: sytske De Waart

vitamine B12 in 
vleesvervangers
De productinformatie op etiketten van 

voedingsmiddelen is gebonden aan strikte 

regels uit de Warenwet. Als consument heb je 

hier houvast aan, maar het kan ook zorgen voor 

verwarring. Want waarom voegen fabrikanten 

meestal maar 15 procent van de dagelijks 

benodigde hoeveelheid vitamine B12 aan 

vleesvervangers toe?

B12 zit van nature uitsluitend in vlees, vis, 

zuivel en eieren. omdat het voor vegetariërs 

een belangrijke vitamine is, wordt het (naast 

ijzer) soms ook toegevoegd aan producten 

die zich specifiek richten op vegetariërs en 

veganisten, zoals sojazuivel en vleesvervangers. 

Dit percentage moet volgens de Warenwet ten 

minste 15 procent en mag ten hoogste 100 

procent bedragen van de aanbevolen dagelijkse 

hoeveelheid.

Maar waarom is het minimum 15 procent? Het 

Voedingscentrum geeft aan dat dit is gedaan 

om te voorkomen dat er een voedingsclaim op 

een product gelegd wordt, terwijl er maar een 

snufje van de vitamine is toegevoegd. ze weten 

daar echter niet waarom is gekozen voor een 

percentage van 15 en niet bijvoorbeeld 11 of 23.

FalaFel
als ik een etiket bekijk van falafel (van tivall), 

komt die 15 procent neer op 0,38 microgram B12. 

Dan heb ik van vitamine B12 dus 2,5 microgram 

per dag nodig? Volgens de europese richtlijnen 

wel; de nederlandse richtlijnen zitten hier iets 

boven, namelijk 2,8 microgram per dag voor een 

volwassene.

je moet je dus realiseren dat je er qua B12-

voorziening niet bent met het eten van een 

verrijkte vleesvervanger. een portie daarvan 

levert slechts 15 procent van wat je er dagelijks 

van nodig hebt. Het gebruiken van zuivel, eieren 

of andere met B12 verrijkte producten blijft 

dus nodig. Waarom voegen fabrikanten van 

vleesvervangers niet wat meer toe?

goodBite legt uit dat ze hiervoor kiezen omdat 

vlees ook geen 100 procent van de dagelijks 

benodigde B12 levert. en ze gaan ervan uit dat 

de vleesvervanger onderdeel uitmaakt van een 

gevarieerde voeding, waarbij de rest van het 

percentage uit andere producten wordt gehaald.

naast vitamine B12 wordt aan vleesvervangers 

vaak ook ijzer toegevoegd. Fabrikanten doen 

dit om het predikaat ‘geschikte vleesvervanger’ 

van het Voedingscentrum te krijgen. Voldoende 

ijzer en vitamine B12 (of B1) garanderen een 

voedingskundig volwaardig alternatief voor 

vlees.

ten slotte nog een weetje: aan biologische 

producten mogen geen extra vitamines en 

mineralen toegevoegd worden.
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food factor

 plantaardig,  

 snel en simpel koken 

tekst: Jacinta bokMa
foto’s: huib Van Wersch (fotootJes.nl),
recePtfoto’s: Piroschka Van De WouW

Jacinta Bokma

Het begon met dat bijzondere idee: een puur plantaardig kookboek 

dat gezond, gemakkelijk en verrukkelijk moest zijn. Wow, wat een 

uitdaging! Hoe kun je een lekkere pasta serveren zónder 

Parmezaanse kaaskrullen? Een luchtige cake zonder eieren? 

Mocht er dan nergens een druppeltje melk of klontje boter in?

Vegacademy
Voor de Vegetariërsbond leid ik sinds een halfjaar, 

met veel liefde, de Vegacademy. Mijn insteek: 

jullie hebben zo veel geweldige vrijwilligers, we 

hebben samen zo veel kennis in huis. laten we 

mensen inspireren nog lekkerder en gemakkelijker 

vegetarisch te koken. op deze pagina’s vind 

je een paar recepten uit mijn kookboeken De 

snelle vegetariër en Puur plantaardig/De dunne 

vegan, maar bekijk vooral online ook onze 

nieuwe receptenmodule met iedere dag nieuwe, 

verrassende recepten. Bij veel recepten vind je 

unieke Vegacademy-kooktips en -technieken, 

mede geschreven en gefotografeerd door trainees 

lisanne, Melanie en Daniëlle.

achter het kleine geluk van alledag brandt bij mij 

een groot vuur. als foodinspirator draait voor mij 

alles om smaak en gezondheid. goed voor jezelf, 

de planeet en de dieren. in mijn dagelijks werk 

als culinair journalist word ik me er vanzelf nog 

bewuster van dat er niet meer te kiezen valt. We 

hebben maar één aardbol. Voor de negen miljard 

mensen die er straks zijn hebben we wel drie 

wereldbollen nodig om iedereen te voeden.

Door keuzes te maken in je voedingspatroon kun 

je wel een verschil maken. je vork is letterlijk je 

wapen. laat me je verleiden… Verrukkelijk, 100 

procent plantaardig genieten: zo doe je dat. eet 

lekker, zorg goed voor de ander, en voor jezelf.

spread the word: deel je recepten en lekkere vegetarische tips met ons via @Jacintabokma op instagram, @veganieuws en 

@Jacintabokma op twitter en @vegetariers en @desnellevegetarier op facebook.

ik ging aan de slag en kwam in een waanzinnig 

proces dat ik de flowfoodfactor noem. Mijn 

keuken werd een lab vol lijstjes om af te vinken. 

lat hoog. Criteria: snel, gezond, eenvoudig, 

puur plantaardig! ik ervoer de sensatie van 

verrassend verrukkelijke smaken en verdiepte 

me steeds meer in de gezondheidsaspecten van 

plantaardig koken.

onwillekeurig drong de vegetarische hamvraag 

zich op: “Waarom zou ik vaker plantaardig 

eten? ik ben toch al vegetariër? ik ben toch al 

bewust voor de dieren, de planeet en m’n eigen 

gezondheid bezig?”

goed, oké… na het krijgen van vier kinderen 

en het balanceren tussen privé, werk en nog zo 

wat, bekeek ik mezelf: ik sportte niet, sloeg m’n 

ontbijt regelmatig over en was ik niet een beetje 

aan de mollige kant? Hm… Maar toen plukte ik 

de vruchten van mijn flowfoodfactor-avontuur. 

inmiddels zes jaar geleden. ik wist: dit fittere en 

gezondere lichaam is wat ik iedereen gun.

De essentie bij het creëren van mijn recepten: ik 

neem je mee, het gaat er mij om je te inspireren, 

je net een stapje verder te brengen. Maar wel 

graag op een gemakkelijke manier, verrassend. 

Recepten met 

het ‘wow-

effect’. zo 

maak je in een halve minuut een superlekkere 

aioli of romige dip – met alleen maar olie en 

plantaardige melk (zie www.vegetariers.nl voor 

het recept).  

Mijn recepten bevatten vaak een bijzondere 

maar doeltreffende combinatie of een ‘geheim’ 

lekker gek ingrediënt. in de hemelse modder zit 

avocado. lekker! Moeilijk? ingewikkeld? nee 

hoor!

Nog lekkerder eN makkelijker kokeN met de VegaCademy

 culinair: sNEl EN simpEl

hemelse modder 
Een toetje van mijn Brabantse oma, maar dan 

100 procent plantaardig. 

(nagerecht – voor 4 personen)

BEREIDINGSTIjD: 5 minuten 

iNgrediëNteN:
•	 100 g pure chocolade (cacaogehalte 70%)

•	 ½ banaan

•	 2 el gedroogde en voorgewelde cranberry’s, 

in warm water kwartiertje geweekt of  

in laagje water 1 minuut gekookt

•	 2 el agavesiroop

•	 1 tl vanille-extract

•	 1 eetrijpe avocado

•	 verse frambozen of aardbeien (optioneel)

BEREIDING:

Breek de chocolade in stukken boven een 

steelpannetje en smelt op zacht vuur. zodra de 

chocolade is gesmolten haal je het pannetje van 

het vuur. Schil de banaan erboven en voeg de 

(uitgelekte) cranberry’s,  agavesiroop en vanille-

extract toe. pureer met de staafmixer of in de 

keukenmachine. 

Schil de avocado, ontpit ‘m en prak − terwijl je 

‘m in je hand houdt − met een vork boven het 

chocolademengsel. pureer/pulseer kort tot een 

romige massa. giet de mousse in kleine kopjes 

(bijvoorbeeld espresso) en laat de mousse nog 

wat opstijven in de koelkast (als je geen geduld 

hebt 5 minuten in de vriezer). 

Decoreer de kopjes met frambozen of een 

aardbei. Snijd deze laatste een aantal keer tot het 

kroontje in en leg de aardbei als een waaier op de 

chocolademousse.

vervolg op pagina 52 

Scan de QR-code voor meer 

Lekker vegetarisch-recepten of ga 

naar www.vegetariers.nl/lekker.

Recept uit De snelle vegetariër:
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groene gazPacho 
met avocado 
Deze variant op gazpacho is heerlijk. Als je hem helemaal raw 

food wilt maken, laat de tuinerwten dan rauw. Mooie garnering: 

de blauwe bloemetjes van komkommerkruid.

(voorgerecht − voor 4-5 personen)

BEREIDINGSTIjD: 15 minuten

iNgrediëNteN:
•	 1 komkommer

•	 1 groene paprika

•	 1 avocado

•	 450 g tuinerwten (diepvries of vers)

•	 300 g verse spinazie

•	 2 el citroensap

•	 6 el olijfolie

•	 2 el walnootolie

•	 4 lente-uitjes, in ringen

•	 2 teentjes knoflook

•	 2 tl komijnpoeder

•	 handje grof gehakte peterselie

•	 750 ml ijskoude kruidenbouillon

•	 peper en/of zout

garnering:

•	 ringetjes bosui en   

kleine blokjes komkommer

BEREIDING:

Snijd de komkommer in blokjes en de paprika in stukjes. Schil de avocado, verwijder de pit en snijd 

hem in stukjes. 

Kook de tuinerwten 1 minuut in een laagje water en spoel ze onder koud, stromend water af. Doe ze in 

een grote kom met de komkommer, de paprika, de avocado, de spinazie, het citroensap, de olijfolie, 

de walnootolie, de lente-uitjes, de knoflook, de komijnpoeder en een handje grof gehakte peterselie. 

Voeg de ijskoude kruidenbouillon toe en pureer alles glad in de keukenmachine of met de staafmixer. 

Breng de gazpacho eventueel op smaak met wat peper en/of zout. 

eet de soep gekoeld en garneer hem met ringetjes bosui en kleine blokjes komkommer.

Pasta met rucola, 
ovengedroogde tomaatjes en rode ui 
Wel de tijd, maar geen zin om in de keuken te staan? Dan is dit 

een topper. Zelfs de grootste kaasverslaafde mist de verse 

parmezaan niet in dit gerecht. Het foefje: zoete gepofte rode ui. 

(hoofdgerecht − voor 4-5 personen)

BEREIDINGSTIjD: 5 minuten + 55 à 60 minuten oventijd

iNgrediëNteN:
•	 4 rode uien

•	 2-3 teentjes knoflook

•	 375 g tros- of kerstomaten aan de tak

•	 3 tl gedroogde italiaanse kruiden

•	 kruidenzout en vierseizoenenpeper

•	 6 el olijfolie (of meer)

•	 350 g pasta (bijv. spaghetti, liefst verse)

•	 450 g rucola

BEREIDING:

Verwarm de oven voor op 155 ºC.  zet een grote ovenschaal klaar. pel de uien en snijd ze elk in acht 

parten. Kneus de teentjes knoflook en snijd ze in plakjes of pers ze boven de ovenschaal uit. Snijd de 

helft van de tomaten doormidden. Doe de ui, de knoflook, de kruiden, het zout en alle tomaten in de 

schaal. giet de olijfolie erbij, hussel alles even door elkaar en zet de schaal 55-60 minuten in de oven. 

tot hier kun je dit gerecht tot een dag van tevoren al voorbereiden. 

Kook de pasta in 2 liter gezouten water en giet de pasta af.  

Verwijder het tomatentakje uit de ovenschaal. Scheur de rucola met je handen boven de schaal met 

warme uien en tomaten en schep de hete pasta erdoor. proef nog even of er genoeg zout in zit, strooi 

wat vierseizoenenpeper erover en serveer meteen.

Heerlijke variant 

op gazpacho

 culinair: sNEl EN simpEl

winactie!
onder onze lezers mogen we drie exemplaren verloten van  

jacinta’s kookboek De snelle vegetariër (ter waarde van € 19,95).   

Wil je kans maken op het boek (dat is onderscheiden met de  

gourmand World Cookbook award), stuur dan voor 15 juni  

een e-mail met je adresgegevens naar prijsvraag@vegetariers.nl  

(o.v.v. ‘De snelle Vegetariër’). De winnaars ontvangen voor half  

juli bericht. over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

vervolg van pagina 51 

Recepten uit De dunne vegan:
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Coated (basis versie)
Geel = PMS 123c
Zwart = 50% Cyaan + 100% Black

Uncoated
Geel = PMS 115u
Zwart = 50% Cyaan + 100% Black

Full color
Geel = 24% Magenta + 94% Yellow
Zwart = 50% Cyaan + 100% Black

Zwart-wit
Zwart = 100% Black

GoodBite is verkrijgbaar bij:@GoodBiteNL

facebook.com/GoodBiteNL

de beste adressen
tekst: kiM Van Winsen
foto’s sPirit: Jan biJl

Veel keuze in heerlijke vegetarische 

gerechten, met liefde gemaakt en tegen 

schappelijke prijzen.

Verschillende soorten soep en salades, zoete aardappels en zilte 

spaghetti, linzen en lasagne, kruidige tempeh, knapperige tofu en 

smaakvolle seitan, warme wakame en koude kousenband, sushi met 

quinoa, quiche met groenten en zelfgemaakte burgers; dat en nog 

heel veel meer vinden we bij Spirit in Rotterdam.

bijzonder biologisch buffet

Het buffet bevat meer dan vijftig warme en koude 

vegetarische gerechten en andere lekkernijen als 

olijven, zongedroogde tomaten en sauzen. en 

dan nog de nagerechten: crumbles, fruitmoes, 

ijs, gebak; ook hier kun je je hart ophalen. Bij elk 

gerecht staat een bordje met wat het is, welke 

ingrediënten het bevat en of het veganistisch is.

Het concept van Spirit is even simpel als 

doeltreffend: je vult je bord met dat wat je lekker 

lijkt en rekent af bij de bar. Daar kun je ook 

meteen koffie, (kruiden)thee, versgeperst sap 

of een smoothie bestellen. je betaalt voor de 

hoeveelheid die je opschept. een kleine eter is 

dus minder geld kwijt dan iemand die meer op 

zijn bord heeft. gemiddeld eten gasten van Spirit 

ongeveer 500 gram, waardoor een maaltijd rond 

de 12,50 euro kost als je hem ter plekke opeet. 

Meenemen kan ook en is iets voordeliger. 

een buffet waar je betaalt per gewicht gaat 

voedselverspilling tegen. Voordeel is ook dat je 

alleen kiest wat je wilt eten en nog meer kunt 

nemen als je iets heel erg lekker vindt. en dat is 

ook meteen een minpuntje: als je nog een keer 

iets van het buffet wilt pakken, moet je ook weer 

in de rij voor de kassa.

onBespoten en puur
Spirit is het enige restaurant in Rotterdam met 

het 100% eKo-keurmerk Horeca. je weet dus 

zeker dat alles wat je eet helemaal onbespoten en 

puur uit de natuur is.

Het restaurant bevindt zich in het (in Rotterdam 

wereldberoemde) mens- en milieuvriendelijke 

winkelcentrum De groene passage, waar ook 

natuurvoedingssupermarkt gimsel gevestigd 

is. zo kun je je biologische boodschappen 

combineren met een gezonde, betaalbare en 

vooral lekkere maaltijd. in de zomer is het 

terras geopend, maar ook binnen zijn genoeg 

zitplaatsen.

Spirit, Mariniersweg 9, tel. 010 - 411 63 56,

www.spiritrotterdam.nl. Openingstijden: van 

maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 23.00 

uur (buffet open tot 22.00 uur).
vervolg op pagina 56 
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Recept van de kok van Spirit:

rabarbercrumble 
Een heerlijk plantaardig dessert, vrij van noten, suiker en tarwe.

(nagerecht – voor 4 personen)

BEREIDINGSTIjD: 45 minuten

iNgrediëNteN::
•	 500 g rabarber,  

in stukken van 4 cm

•	 1 dl + 2 el agavesiroop

•	 250 g aardbeien, 

kroontjes verwijderd

•	 100 g speltvlokken

•	 2 el rijststroop

gare du nord
gare du nord is een duurzaam, biologisch en 

veganistisch restaurant in een oude treinwagon 

met een groot terras in het zoHo-gebied 

(Rotterdam-noord). alle gerechten zijn bereid met 

lokale en seizoensgebonden ingrediënten, die 

deels uit de grote moestuin komen, die samen 

met buurtbewoners wordt onderhouden.

Het restaurant is dagelijks geopend van 12.00 tot 

23.00 uur. tot 17.00 uur kies je van de lunchkaart, 

met daarop verschillende burgers, quiche, salade, 

soep, belegde broodjes en gebak. De prijzen 

variëren van 4,00 tot 9,00 euro. Vanaf 18.00 uur 

eet je een driegangendiner voor 24,50 euro.

Gare du Nord, Anthoniestraat 2, 

tel. 010 - 265 72 36, restaurantgaredunord.nl

eVergreen Veggies
in oktober vorig jaar opende in het centrum van 

de stad evergreen Veggies. Dit vegetarische 

aziatische restaurant is gespecialiseerd in de 

zuid-indiase keuken en serveert bijzondere 

gerechten, zoals idlis (gestoomde rijstcakejes) en 
dosa’s (rijst-linzenpannenkoekjes). De menukaart 

biedt heel veel keuze en bevat ook diverse 

thali’s, grillgerechten en biologische schotels. 

Veel gerechten zijn geschikt voor veganisten. 

evergreen Veggies is geopend van dinsdag tot en 

met zondag.

Evergreen Veggies, Goudsesingel 256-260, 

tel. 010 - 841 22 28, www.evergreenveggies.com

foto: leontien herkelMan

BEREIDING:

Verwarm de oven voor op 180 ºC.  

Kook de rabarber met 1 deciliter agavesiroop in 15 minuten zachtjes 

gaar. Voeg de aardbeien toe en kook het geheel op laag vuur nog 

ongeveer 3 minuten. zet apart. Meng de speltvlokken met de 

rijststroop en 2 eetlepels agavesiroop. Verdeel de vlokken over een 

bakplaat op bakpapier en rooster ongeveer 15 minuten in de oven. 

Schep tussendoor een keer om.  

Doe het rabarber-aardbeimengsel in een lage schaal en bedek met 

de geroosterde speltvlokken. lekker met een bolletje roomijs of 

vanillevla.

In de havenstad komen ook steeds meer 

leuke vegetarische restaurants:

rauw
Sinds eind vorig jaar kun je op vrijdag en in 

het weekend tussen 8.00 en 15.00 uur heerlijk 

ontbijten en lunchen bij Rauw op het Deliplein in 

Katendrecht. Het eetcafé serveert hoofdzakelijk 

raw food. alle gerechten zijn plantaardig en vrij 

van tarwe. geniet van taartjes of bonbons van 

rauwe cacao, gezonde slowjuicersappen en 

lekkere ontbijt- en lunchgerechten.

Ontbijt- en lunchcafé Rauw, Deliplein 24b, 

tel. 06 - 343 466 89, www.rauwdeliplein.nl

Duurzaam, biologisch 

en veganistisch 

vervolg van pagina 55 
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“WOW, het is niet alleen veganistisch,
maar ook nog eens lekker biologisch!”

 op basis van GMO-vrije soja
 geheel graanvrije receptuur
 met Taurine en L-Carnitine
 met biologische cranberries
 bevat vitamine B12 en D2 

Producten van Yarrah zijn in de betere natuur- en biologische winkels en online te koop. Voor info ga naar www.yarrah.nl

uitzonderingen die deze regel bevestigen zijn 

met name te vinden bij Mellie uyldert  

(1908-2009). Midden jaren 1930 is zij directrice 

van vegetarisch hotel-restaurant pomona 

Rotterdam. na de oorlog krijgt ze bekendheid als 

omstreden schrijfster van esoterische bestsellers. 

Dat ze gespitst is op de geneeskrachtige werking 

van planten zal aan haar aandacht voor bloemen 

zeker hebben bijgedragen.  

Hiernaast volgt haar recept voor viooltjes-

pudding, uit het vegetarische kookboek 
Handleiding voor de moderne keuken (1934).

‘Men plukt een hoeveelheid wilde Maartsche 

viooltjes, en neemt daarvan de bloempjes zonder 

groene kelk, wascht ze zeer voorzichtig, legt ze in 

een dunne doek, waarvan men de vier punten bij 

elkaar neemt, en schudt ze uit. Daarna kookt men 

van de bloempjes viooltjesstroop (deze werkt zeer 

laxeerend). Men doet daartoe 50 gr. bloempjes in 

een groote theepot, begiet ze met 100 gr. kokend 

water en laat ze 24 uur staan. Daarna zeeft men 

deze thee door een doekje, vermengt het vocht 

met 150 gr. lichte bastard rietsuiker en kookt in 

een waterbad of tenminste een zacht vuur ca. 20 

minuten tot stroopdikte in.  

De helft van deze stroop wordt met volkorenmeel, 

water, versche citroenrasp, boter en een halve 

theelepel natron, in lauw water opgelost, 

vermengd en tot een deeg gekneed, dat de smaak 

van de stroop nog duidelijk vertoont. Dit deeg 

wordt in een ingevette tulbandvorm gedaan en 

één à twee uur in een waterbad gekookt. 

Daarna stort men de pudding, laat hem koud 

worden, legt hem op een warme schotel, giet de 

stroop over de pudding en garneert deze langs de 

bovenrand met versche of gesuikerde viooltjes 

(men kan daarvoor ook de geconfijte viooltjes 

gebruiken, die aan de Rivièra verkocht worden). 

Men gebruikt de pudding zonder meer of met 

custardsaus.  

Viooltjesstroop is uitstekend bij kinkhoest.’

tekst: Dirk-Jan VerDonk

de beloften der bloemen
In vroegmoderne vegetarische geschriften vormen bloemen een 

vanzelfsprekend onderdeel van het menu. Zoals in Acetaria (1699) 

van de Engelsman john Evelyn (1620-1705), dat bekendstaat 

als het eerste boek gewijd aan salades. Maar in modernere 

vegetarische kookboeken en tijdschriftrecepten ontbreken ze 

vrijwel geheel.

historie

      www.degroenepassage.nl
 

HOEK MARINIERSWEG-GOUDSESINGEL ROTTERDAM-CENTRUM

de GROENE PASSAGE
ZATERDAG 6 JUNI VAN 10.00 - 17.00 UUR 

fairtrade, proeven & genieten

BIOLOGISCHE 
LENTEMARKT
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Iedereen kent ze wel: frambozen. Een van de zachte fruitsoorten die 

vooral in de zomer volop verkrijgbaar zijn.

De framboos (Rubus idaeus) is – net als de braam – een heester uit 

de rozenfamilie, die van oorsprong in heel europa langs bosranden 

groeit. al in de prehistorie plukten jagers-verzamelaars de vruchtjes, 

en sinds de Middeleeuwen worden ze geteeld.

Frambozen bestaan uit steenvruchtjes: talloze bolletjes boordevol 

lekker zoet sap. Wij kennen vooral rozerode frambozen, maar er 

bestaan ook gele, oranje en zelfs zwarte varianten. er zijn twee 

oogstseizoenen. De oogsttijd van de zomerframboos is in mei en 

juni, die van de herfstframboos loopt van augustus tot de eerste 

nachtvorst.

al van oudsher staan frambozen bekend om hun gezonde werking. 

De vruchten en de bladeren zijn heilzaam bij allerlei aandoeningen. 

Maar het belangrijkst is natuurlijk de smaak.

Frambozen zijn erg kwetsbaar. ze smaken het lekkerst als ze rijp en 

zoet zijn. Maar helaas beschadigen ze snel. Frambozen bewaar je 

maximaal twee dagen in de koelkast, maar los invriezen kan ook. 

Verwerk frambozen in een taart (zie pagina 47), eet ze in een salade 

of gewoon uit het vuistje. Vruchten die er niet meer zo mooi uitzien 

kun je verwerken tot jam of sap.

tekst: kiM Van Winsen
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 tot Z


