
22 sept 2019 : eetbare plantenwandeling WGBM 

 

Recepten 
*************************************************************************************** 

Brandnetelpesto 
Ingrediënten 

 olijfolie 

 1 citroen 

 400 g brandnetels (enkel de toppen) 

 Soeplepel Pijnboompitten 

 200 gr Geraspte Parmezaanse kaad 

 peper 

 zout 

Bereiding 

1. Gebruik handschoenen op de topjes van de brandnetels te trekken. Doe in kokend water. Breng het 

water terug aan de kook en laat minstens 5 minuten doorkoken. Giet af en schrik in koud water. 

2. Rooster de pijnboompitten.    

3. Doe het sap van een citroen, peper, zout, pijnboompitten en geraspte kaas in de blender. Voeg een 

flinke scheut olijfolie toe. 

4. Hak de brandnetels fijn. Voeg toe in de blender en mix fijn.    

 

*************************************************************************************** 

Siroop van Japanse Duizendknoop 
Heerlijk om limonade van te maken : Nodig voor 1 liter 

 8 à 10 jonge scheuten van de Japanse Duizendknoop, ontdaan van blaadjes en wortels, 

 water 

 500 gr niet-geraffineerde, biologische rietsuiker, 

 de (gedroogde) schil van 1 citroen 

 de (gedroogde) schil van 1 sinaasappel 

Zo maak je het: 

1. Was de scheuten goed en snij ze in stukken van ongeveer twee centimeter. Doe ze in een ruime 

kookpot en zet ze net onder water. Ik deed er iets meer dan een liter vocht bij. 

2. Voeg de schillen van de citrusvruchten toe. Als je verse vruchten hebt, mogen ze er ook helemaal 

bij natuurlijk. Breng alles aan de kook en laat een kwartiertje flink doorkoken. Giet alles door een 

kaasdoek, vang het vocht op en meet af hoeveel je hebt. Ik kwam op iets meer dan een liter uit. 

3. Doe het 'sap' opnieuw in de kookpot, voeg de suiker toe en breng aan de kook. Laat een minuutje 

borrelend doorkoken. 

4. Giet de siroop in brandschone flessen en sluit meteen af. 

5. Voor limonade leng je aan met ongeveer 9/10e water, of meer natuurlijk als je van een zoetere 

smaak houdt. Lekker met een vers blaadje munt, en al helemaal met een scheut gin! 

 

  



*************************************************************************************** 

Ook gelei van Japanse Duizendknoop is heerlijk 
Nodig voor 500 ml: 

 6 à 8 jonge scheuten van de Japanse Duizendknoop, ontdaan van blaadjes en wortels, 

 water, 

 100 gr niet-geraffineerde, biologische rietsuiker 

 de schil van 1/2 citroen 

 1/2 zakje Marmello 2 (d.w.z. met weinig suiker) 

Bereiding 

1. Was de scheuten goed en snij ze in stukken van ongeveer twee centimeter. Doe ze in een ruime 

kookpot en zet ze net onder water. Ik deed er ongeveer een halve liter water bij. 

2. Voeg de schillen van de citrusvruchten toe. Als je verse vruchten hebt, mogen ze er ook helemaal 

bij natuurlijk. Breng alles aan de kook en laat een kwartiertje flink doorkoken. 

3. Giet alles door een kaasdoek, vang het vocht op en meet af hoeveel je hebt. Ik kwam op ongeveer 

500 ml uit. 

4. Giet het 'sap' terug in de ketel, voeg de suiker en de marmello toe en breng aan de kook. Laat een 

minuut borrelend doorkoken. 

5. Giet de gelei in brandschone potten, dek meteen af en zet de potjes even ondersteboven om de 

lucht te steriliseren. 

6. Lekker op de boterham, maar ook bij wat granola met yoghurt. 
 

*************************************************************************************** 

CUPCAKES MET ‘EIKELKOFFIE’  naar een recept van Dr.Vogel 
Ingrediënten : 

 2 eieren (M) 

 75 g boter op kamertemperatuur 

 250 g zelfrijzende bloem (of gewone bloem + bakpoeder) 

 100 g rietsuiker 

 100 ml halfvolle melk 

 3 volle eetlepels Bambu-koffiepoeder of Yannoh 

Bereiding 

1. Boter zacht roeren 

2. Eieren scheiden en eiwit stijfkloppen 

3. Boter, rietsuiker en melk goed mengen 

4. Eierdooiers toevoegen en mixen 

5. Bloem + Bambu/Yannoh geleidelijk toevoegen  

6. en tot een glad beslag mixen 

7. Stijfgeklopt eiwit erdoor spatelen 

8. Deeg in cupcake-vormpjes scheppen (maximum 2/3 vol) 

9. Bakken in een voorverwarmde oven op 17o° 

10. (baktijd afhankelijk van de grootte van de vormpjes – slechts een 7-tal minuten voor mini-cakejes) 

11. Versieren met glazuur  

12. van bloemsuiker met extra-sterke eikelkoffie 

13. Eventueel op het vochtige glazuur suikerpareltjes of andere  eetbare decoratie aanbrengen  

14. Laten drogen. 

 

Smakelijk ! 
 

  



*************************************************************************************** 

Bramenmousse 
Ingrediënten: 

 250 g diepvriesbramen (+ verse ter garniering) 

 100 g fijne witte suiker 

 150 g volle room 

 100 g Bulgaarse yoghurt 

 3 blaadjes gelatine/geweekt 

 2 eiwitten 

Bereiding 

1. Pureer bramen en 50g suiker 

2. Klop eiwit stijf plus 50g suiker 

3. Klop room tot slagroom 

4. Week gelatines  in  koud water;  

5. Verwarm ¼ van de fruitpuree en los gelatine er in op 

6. Giet fruitpuree weer samen 

7. Meng yoghurt met mousse 

8. Schep slagroom onder fruitmengsel 

9. Schep hier eiwit onder 

10. Giet in glaasjes 

 

Smakelijk!  
 

*************************************************************************************** 

Lindethee 
 

75g water per kopje, 1 theelepel lindebloesem, 2 min wachten 
 

*************************************************************************************** 

Honingcake  
Ingrediënten: 

200 g vetstof + 200 g suiker + 1 pakje vanilesuiker + 4 eieren + 300 g zelfrijzende bloem + 3 eetlepels 

vloeibare honing 

 

Bereiding 

Roer de vetstof zacht en voeg er de suiker en eierdooiers aan toe. Meng 3 eetlepels vloeibare honing 

door de basisbereiding. Klop met de mixer tot er een glad deeg ontstaat. Zeef de bloem en klop onder 

het deeg. Klop het eiwit tot sneeuw en hef dit voorzichtig onder het deeg. Schep het deeg in een 

ingevette en met bloem bestoven cakevorm. Vul de cakevorm voor 2/3. Bak de cake 45 minuten in een 

voorverwarmde oven van 180 °C. 

 


