Goede dag iedereen,
In bijlage foto’s getrokken op de eetbare plantenwandeling, 16 juni 2018 met als gids
Marc Van Hummelen. Op het kleine stuk van nog geen kilometer, tussen de samentuin en
het binnenfort, noteerden we meer dan 30 waardevolle planten, waarvan de eigenschappen
voor ons grotendeels verloren zijn.
De teksten bij de foto’s zijn gebaseerd op de woorden van Marc, aangevuld met info die op
andere websites werd gevonden. Al eerste een paar sfeerfoto’s, en daarna de 29 foto’s van
de planten die ik heb kunnen fotograferen en noteren.

Hier gaan we van start!
Lindenboom:

De bladeren zijn eetbaar en verrassend neutraal en lekker.
Van de bloesem kan je thee trekken.
De thee van de bladeren wordt aangeraden bij zenuwstoringen, migraine, slapeloosheid,
verkoudheid en luchtwegklachten. Belangrijke rituele boom in het voorchristelijke Europa.
Stond voor de godin Freya en het vrouwelijke. Er werd rechtspraak onder gehouden en hij
beschermde tegen het kwade invloeden.
Klaverzuring:

Komt veel voor. Is lekker, zoetzure smaak, ideaal voor in pesto’s en salades.

Amerikaanse vogelkers:

Is een plaag voor natuurbeschermers als uitheemse woekeraar, maar de bessen zijn
smakelijk, tenminste als de vogels er nog niet mee weg zijn.
Look zonder look:

Komt overal veel voor, en boeren bestrijden onterecht deze plant op hun akkers.
Heeft een duidelijk looksmaak, ondanks dat het niet verwant is met de echte lookplant.
In Duitsland versnippert men het blad om het door de kwark of roeryoghurt te doen. In
Engeland schijnt men deze plant nog altijd op een boterham met kaas te doen. De bloemen
worden ter decoratie gebruikt van bijvoorbeeld een sorbet. Het zwarte zaad van lookzonder-look is een goede vervanging van de zwarte peperkorrel; het heeft een scherpe
smaak. Verder kan look-zonder-look prima dienst doen in een soep of salade. Wie echt eens
wat anders wil maakt een pesto van de bladeren van look-zonder-look.
Ook medicinaal grote waarde, bij jicht, reuma en kneuzingen.

Braam:

Braambessen kent iedereen wel, maar de nieuwe enten van bladerkronen zijn zacht en ook
heel lekker. Zo heeft men vroeg op het jaar reeds extra mineralen en vitamines.
Kliswortel:

De wortel ervan wordt gegeten en lijkt gekookt qua smaak en uiterlijk op schorseneren.
Veel gebruikt in de Japanse keuken.
Er wordt gezegd dat de kliswortel helpt bij artritis, eczeem en reuma. En dat de kliswortel
bloedzuiverend, bacterie-onderdrukkend werkt en goed voor de huid is. De kliswortel zou
ook de lever en nieren ondersteunen

Akkerkool:

Dit is de oervader van alle saladesoorten. Dat zie je ook aan de gele bloemen, zoals bij een
uitgeschoten salade. Geen familie van de kool.
De jonge scheuten en bladeren kunnen worden gegeten als spinazie of worden verwerkt in
salades en omeletten. De bladeren werken licht laxerend.
Eik:

Van enkel (on)kruiden overleven we niet. Eikels zijn een bron van proteïnes.
Ze bevatten echter veel looizuur wat ze slecht eetbaar maken. Daarom werden ze ingekerfd
en in een zak gestoken en een tijdje in stromend water gelegd. Daarna wel perfect eetbaar.
Sommigen steken de zak in de spoelbak van de WC.
Verhoogt de weerstand, vooral bij zwakte en uitputting, en geeft kracht vanwege de vele
mineralen. Bij infecties in de mond en het keelgebied door een lage weerstand.
Heilige boom die staat voor kracht en mannelijkheid, zowel bij Germanen als Romeinen.
(Jupiter/Odin)

Klein springzaad:

De jonge bladeren van klein springzaad kunnen worden gekookt. De oudere bladeren zijn
overigens ook te eten maar mensen die wilde planten plukken eten vaak liever de jonge
loten aangezien deze minder zijn aangevreten door insecten. De zaden kunnen eveneens
worden gegeten. Het verzamelen van de zaden dient heel voorzichtig te gebeuren. Als je het
zaadhoudende plantendeel omvat, springt het open; daarom wordt het springzaad
genoemd.
Haagwinde/akkerwinde:

Een woekeraar en gesel voor tuiniers.
Toch zijn deze planten met mooie bloemen, eetbaar, namelijk de wortels ervan!
Het zijn dikke macaroni-achtige, witte wortels die gekookt worden.

Varkenskers:

Familie van de waterkers. Hetzelfde te consumeren.
Lijsterbes:

Deze bessen zijn wel eetbaar hoewel vele denken van niet.
Ze moeten wel volledig rijp zijn om te eten. Onrijpe bessen bevatten sorbinezuur dat
maagklachten kan veroorzaken.

Wilde hop:

Van de vrouwelijke hopvruchten wordt kalmerende thee gemaakt.
Deze eenjarige is een neefje van de hennep plant.
De gecultiveerde soorten worden gebruikt om bier te brouwen.
Brandnetel:

Een klassieker. De jonge toppen en bladeren zijn ideaal om te eten in soepen.
Als men de netels blijft aftoppen kan men oogsten tot in het najaar.
Medicinaal is deze plant ook goed gekend. Het mierenzuur is ideaal tegen reuma en werkt
ontgiftend.

Zevenblad:

Een favoriet die naar selder smaakt.
Gedroogd smaakt het naar peterselie.
Zou goed zijn voor de gewrichten.
Kleefkruid:

De verse jonge bladeren en toppen van kleefkruid zijn een gezonde bladgroente. Maar het
schijnt niet voor iedereen lekker te zijn en daarom kun je het beter door de soep doen. Het
eten van de plant heeft een afslankend effect. En het zaad levert gemalen
een koffiesurrogaat op : droog het zaad en rooster het licht en je hebt een alternatieve
koffie.
Het drinken van kleefkruidthee is ontgiftend en heel goed voor de lymfeklieren (drainerend).

Duizendknoop:

De scheuten van de Japanse duizendknoop zijn goed eetbaar. Oogst ze tussen de 15 en 20
centimeter. De iets dikkere schillen. De smaak is, naar verluidt, beter dan rabarber. Het kan
worden gekookt, gestoomd en verwerkt in jams en marmelades, als groente worden
gegeten enzovoorts. Het is eigenlijk een behoorlijk gezonde groente, met veel vitamine A en
mineralen. De aanwezige stof resveratrol is goed tegen zwaarlijvigheid.
Acacia

De bloesem van de acacia is zeer lekker. Enkel in het voorjaar. Zie dat je er op tijd bij bent.
Ze ruiken ook heel lekker.

Krentenboompje

Lekkere eetbare bessen, vandaar zijn naam.
Kattenstaart of heermoes

Hier maakte men zeep mee omdat er veel kiezelzuur in zit.
Indicator dat uw tuin te weinig mineralen heeft: lavameel gebruiken.
Gebruikt als thee is het goed voor blaas, nieren en longen. Uitwendig tegen eczema en
andere huidontstekingen.

Spar:

De helgroene enten zijn lekker en vol vitamines, ideaal in het voorjaar na een lange winter.
De pitten zijn ook eetbaar.
Er wordt thee of siroop van gemaakt tegen verkoudheden.
Weegbree:

Jonge, malse weegbreeblaadjes kun je plukken en als spinazie koken. Weegbree is een
gezonde groente. Meestal wordt de weegbree in de tuin gezien als onkruid. Men haalt het
uit de grond en gooit het weg; dat is nergens voor nodig. De weegbree zit
boordevol vitaminen en mineralen. Een blaadje weegbree kan ook helpen bij steken van
de brandnetel of insectenbeten. Voor een brandnetel geldt: je wrijft de weegbree over de
plaats waar het jeukt en de jeuk verdwijnt. Wanneer een wesp je gestoken heeft dan kun je
een gekneusd weegbreeblaadje erop leggen. Door de kneuzing kan het sap op de bult
komen en houdt de pijn en jeuk snel op. De weegbree zorgt ervoor dat het wondje heelt
zonder infectie. De weegbree is altijd in de buurt als je hem nodig hebt. Hij groeit veel in de
buurt van brandnetels.

Gewone bereklauw:

De bladeren zijn eetbaar. De verse jonge blaadjes van de gewone berenklauw hebben een
bijzondere smaak die door liefhebbers wisselend omschreven wordt als een (vreemde)
combinatie van komkommer, kokos en mandarijn.
Melganzevoet / Melde:

Heel lekker, een favoriet. Vooral de jonge blaadjes, deze smaken naar spinazie.

Knopkruid:

Je kunt er een salade van maken of het kort koken als spinazie. Het is lekker om het in
gekookte vorm fijn te hakken en te serveren met gesmolten roomboter, zwarte peper en
zout. Daarnaast wordt knopkruid gedroogd om als soepkruid te dienen. In Afrika ten zuiden
van de Sahara en Zuid-Oost-Azië wordt knopkruid het meest gegeten. Ook in Mexico eet
men het. Je kunt zowel de zachte steeltjes van de blaadjes als het blad eten. Daarnaast is het
mogelijk om de bladeren te mixen in een blender . Dit sap kun je toevoegen aan tomatensap
of verse groentensap.
Bernagie of komkommerkruid:

Bladeren eerst stoven om tot een lekker resultaat te komen.

Herderstasje:

Een lekkere koolsmaak. De hele plant is eetbaar.
Zou geneeskrachtig zijn voor alles wat met de bloedsomloop te maken heeft zoals
spataderen, aderverkalking, slechte bloedsomloop, enz…

