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Eetbare bloemen voor op tafel in een salade of lekker als gerecht
klaargemaakt.
Deze gids verteld een verhaal over eetbare bloemen en planten soorten die
mooi passen in elk gerecht.
Over de soorten en de smaak wat eetbaar is en wat niet.
Aangevuld met recepten en wat tips.
Een leidraad voor de tuin en voor de keuken prins of prinses.
Wat kleur en smaak op het bord.
Smakkelijk

Voordat je de tuin ingaat en een bos bloemen voor de eettafel oogst,
is het belangrijk om te weten dat sommige
bloemen niet eetbaar zijn.
Zorg ervoor dat je weet wat je plukt.
Het is duidelijk dat je moet vermijden dat je bloemen plukt die zijn
bespoten met chemicaliën of pesticiden.
Organisch of niet alle bloemen voorafgaan aan gebruik schudden
en wassen ze kunnen immers huisjes zijn voor insecten.
Kies je eetbare bloemen zorgvuldig en pluk niet meer als dat je
nodig hebt.
Ga er niet vanuit dat alle bloemen eetbaar zijn
sommige zijn zelfs giftig.

Agastache Foeniculum
Anijs Hysop
dropplant.
Soms ook bekent als zoethout munt maar er wordt geen drop van
gemaakt.
Zowel de bladeren als de opvallend paarse bloemen hebben een
milde drop smaak en geur.
Lekker voor in de thee of de bloemen voor in salades
of chique drankjes voor een vleugje kleur en smaak .
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Angelica
Angelica archangelica
Engel wortel

Engelwortel heeft een verfrissende, zeer aromatische en zoete smaak. Het blad
en de stengels kunnen zowel rauw, gekookt, geroosterd als gestoofd gegeten
worden. De bladeren worden meestal als spinazie gekookt of rauw toegevoegd
aan salades. Ook worden ze gedroogd om er dan thee van te zetten of om aan
gerechten toe te voegen als zoetstof. De stengels worden dikwijls geroosterd en
worden veel toegevoegd aan sauzen en soepen. Ook kan je ze konfijten om ze
vervolgens te verwerken in desserts. De zaden worden dikwijls als specerij
toegevoegd aan dranken, koekjes en gebak. Ook de wortels zijn eetbaar, je kan
ze rauw eten of gedroogd en gemalen toevoegen aan gebak.
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Appel bloesem
malus spp.
Appel bloesems hebben een
aantrekkelijke delicate smaak en geur.
Ze werken vooral goed in fruitsalades .
Infuus in slagroom of ijs voor over een appeltaart.
Bloemmetjes zijn er verleidelijk uit
in een fruit bowl.
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Rucola
Eruca vesicaria
Eens deze sla soort begint te verhouten en zijn bladeren taai zijn
geworden en bijna te pittig om te eten.
Kun je de lieftallige kleine witte of gele pittige bloemetjes
toevoegen aan salades door de unieke ongewone smaak kan
iedereen verrast worden

4

Basilicum
Ocimum basilicum.
De meeste telers gebruiken basilicum bladeren
voordat de plant gaat bloeien.
Na het bloeien verandert het karakter
en ook de smaak van de plant
maar de bloemen kunnen worden ge eten
ze kunnen wit tot lavendel zijn,
en zien er prachtig uit
wanneer ze over de pasta worden gestrooid.
De hele bloem is eetbaar.
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Begonia beide soorten
knol Begonia x tuberhybrida
en was B.x semperflorens0cultorum.
Begonia,s hebben eetbare bloemen met een licht bittere tot scherpe
citrus smaak.
Tubereuze begonia bloemen bevatten oxaalzuur,en zou vermeden
moeten worden door mensen
met nierstenen jicht of reuma problemen
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Bergamot, wilde
Monarda fistulosa.
Monarda spp.
Deze soort wordt ook wel eens vermeld als bijenbalsem,
bergamot Oswego tea of horsemint.
De bloemen en de jonge bladeren
hebben en intense muntsmaak met ondertonen
van citrus en oregano.
Deze plant heeft een geur die doet denken aan earl grey thee.
Eigenlijk afkomstig van de citrus schil van de bergamot orange,
meer en boom dan een bloem.
Monarda bloemen worden gevormd door grote clusters buisvormige
bloemblaadjes die kunnen worden gescheiden voordat ze worden
toegevoegd aan cake,s luxe drankjes of salades.
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Komkommer kruid
Borage
Borago offiicinialis
dit vertrouwde tuinkruid heeft harige bladeren
en prachtige blauwe stervormige bloemen.
Beide hebben een verkoelende smaak die doet denken aan
komkommer.
Probeer enkele van de bloemen in een limonade ,sorbet in de zomer
of een gin-tonic
ze werken vooral goed als garnituren voor gazpcho, kaasschotels of
gewoon over salades gesprenkeld.
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Goudsbloem
Calendula offiicinialis.
Alle goudsbloem soorten hebben bloemblaadjes die eetbaar zijn.
Ze hebben een mooie smaak die varieert van peperig tot bitter, en ze
voegen fel gele gouden en oranje kleuren toe aan soepen en salades.
Ze kunnen zelfs sommige gerechten met saffraan doen tintelen.
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Kamille
Matricaria chamomilla syn. M. recutita
Kies de Duitse kamille voor zijn madelief achtige bloemen.
Ze kunnen vers of gedroogd worden gebruikt,
en vormen een bijzonder mooie thee die vaag op appels lijkt.
Drink de thee met mate - sommige allergielijders kunnen een
negatieve reactie hebben.
Anders strooi je de blaadjes in salades en soepen
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Kervel
Anthriscus cerefolium
De kanten bladeren van dit schaduwminnende kruid,
worden bekroond door delicate witte bloemen gedragen in
bloemschermen.
Zowel de bladeren als de bloemen hebben een zeer milde
anijsachtige of zoethoutachtige smaak.
Voeg kervel aan je gerechten toe net voor het serveren om de beste
smaak te behouden.
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Cichorei -

Cichorium endivia & C. intybus
Alle andijvie variëteiten produceren aan het eind van de zomer
hoge stelen met opvallende, hemelsblauwe bloemen. De
bloemblaadjes kunnen worden verwijderd en toegevoegd aan salades
vanwege hun aardachtige, andijvie-achtige smaak.
De ongeopende bloemknoppen kunnen ook worden gepekeld zoals
kappertjes.
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Bieslook Allium schoenoprasum

De bloemen van bieslook zijn bal achtige clusters van honderden
kleine roosjes die kunnen worden gescheiden en verspreid naar
salades voor kleur en een milde uien smaak.
Chineese bieslook heeft zelfs een knoflook smaak.
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Chrysanthemum chrysanten

De eetbare chrysanthemum en guirlande Chrysanthemum
Leucanthemum coronarium produceren zowel eetbare jonge bladeren
als aantrekkelijke witte madeliefachtige bloemen met gele centra, De
bloembladen van beide soorten zijn eetbaar en vaag pittig.
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Coriander
Cilantro
Coriandrum sativum
dit bladerig kruid is bekend als Koriander.
In de zomerhitte schiet hij snel door en zal het grote bloemschermen
met witte bloemen laten staan
Deze hebben een intens kruidige smaak, net als de bladeren, wortels
en zaden van de plant, en kunnen worden gebruikt als garnering,
waar korianderblaadjes anders zouden worden gebruikt.
De gehele plant is bruikbaar,
blad bloem en zaad
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Klaver
Trifolium spp.
De Bloemen van de klaver zijn eetbaar en hebben een zoete, milde
drop smaak.
In feite is de hele bovengrondse plant eetbaar, maar het is het beste
om klaver te kweken als tere spruiten of om de bloemen met mate te
gebruiken als garnering van een salade.
Rijpe klaver is moeilijk te verteren en kan een opgeblazen gevoel
veroorzaken.
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Korenbloem Centaurea cyanus
De mooie, blauwe bloemen van korenbloem hebben een licht
kruidige, smaak met een subtiele zoetheid.
Korenbloembloemblaadjes zien er prachtig uit in salades. Gebruik
gescheurde bloemblaadjes als garnering, of hele bloemen in luxe
drankjes.
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Phlox
Hesperis matronalis
Perennial Phlox
De bloembladen van dit grote familielid van mosterd
zijn roze, lavendel of wit en komen altijd in vieren.
lijkt op elkaar en heeft ook eetbare bloemen, maar heeft altijd vijf
bloembladen. De bloemblaadjes (en de onrijpe bladeren) zijn het
toevoegen aan salades waard, maar hebben een milde, bittere smaak.
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Daglelies
De vlezige, kortstondige bloemen van daglelies (Hemerocallis spp.)
zijn zoet, met een smaak die lijkt op milde meloen of komkommer.
Zorg ervoor dat je de smakelijke bloemblaadjes verwijdert van de
bittere basis van elke bloem. Probeer ze in salades! Eet met mate.
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Dianthus grootbloemige anjer
tuin anjer
(Dianthus caryophyllus),
en snijd de zoet smakende bloemblaadjes weg van de bitter witte
basis van elke bloem.
De felrode en roze bloemblaadjes hebben een milde kruidnagelsmaak
en zijn geweldig voor desserts of salades.
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Dille sterker van smaak dan de bladeren, de bloemen van dille (Anethum
graveolens) kan worden gebruikt bij het bereiden van vis of rauw in
salades. Ze zijn erg klein, geel en gedragen op hoge schermen. Het
beste kan worden gebruikt als ze net zijn geopend, omdat ze snel
zaad plaatsen.
Let op lijkt ook op venkel bloemen
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Magriet
osteoporum
– De laagblijvende bloemen hebben een bittere smaak, maar zijn
volledig eetbaar.
– Ze zijn klein genoeg om eenvoudig te gebruiken door de
bloembladen op salades of andere maaltijden te strooien en
versterken geen sterkere smaken.
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Venkel
Foeniculum vulgare)
Zowel het tuinkruid als
de Florence-venkel zullen
uiteindelijk aantrekkelijke en hoge bloemschermen produceren met
kleine gele bloemen die
dezelfde milde drop smaak hebben als de bladeren.
Deze werken heel goed in desserts!
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Fuchsia
Fuchsia x hybrida) Vermijd kwekerij gekochte Fuchsia
bloemen, omdat ze misschien zijn bespoten.
Anders maken de buitengewoon uitziende bloemen grote garnituren
en hebben ze een lichtzure smaak.
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Knoflook Allium sativum
Toegelaten om uit te schieten als bloem
dan zijn knoflookbloemen roze tot wit, met roosjes die kunnen worden
gescheiden en ingevoegd in salades voor een milde knoflooking.
Het laten bloeien van de planten kan echter energie afleiden die anders naar
de bol zou gaan.
Veel knoflookkwekers knippen de bloemstelen (scapes) liever voordat ze
openen.
Deze kunnen worden gesauteerd in boter voor een intense smaak.
of door de keukenmachine blenden
gemengd met Parmezaanse kaas, olijfolie en pijnboompitten
voor een sensationele pesto.
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Stokroos Alcea Rosea
De grote, felgekleurde bloemen van gewone stokrozen
hebben bijna geen eigen smaak,
maar ze zien er wel lekker uit
gesneden in salades
of besprenkeld over desserts.
Gebruik alleen de bloemblaadjes –
knip deze vlak voor het serveren weg van de centrale structuur van
de bloem.
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kamperfoelie
Lonicera japonica
–

De lange bloemen van verschillende soorten
kamperfoelie zijn eetbaar,
maar Japanse kamperfoelie is het beste, met zijn duidelijk
honingachtige smaak.
Eet de bessen die volgen niet of een ander deel van de plant, omdat
ze allemaal giftig zijn.
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vlijtig liesje
Impatiens walleriana.
De bloemen van kunnen helder wit of schokkend rood zijn,
maar de bloembladen zijn eetbaar
en hebben een verrassend zoete smaak.
Ze kunnen worden gescheurd
in een salade of worden gemengd met luxe drankjes.
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Bosviool
Viola tricolor
deze plant produceert massa's
kleine, felgekleurde bloemen met een flauwe wintergroene smaak.
Ze zien er geweldig uit op gebak,
geserveerd met zachte kazen, of als een topping voor salades.
Gebruik de hele bloem intact.
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Lavendel
lavendula augustifolia.
Trek de geclusterde bloemen van de lavendel
uit elkaar en strooi een paar stukjes op een chocoladetaart.
Dompel een of twee stukjes
in een glas gekoelde champagne.
De zoete, intens bloemige smaak van lavendel
moet met terughoudendheid worden gebruikt,
maar voegt een ongelooflijke smaak
toe aan hartige gerechten en desserts.
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Syring
Syringa vulgaris.

Net als lavendel, de bloemen van (Syringa vulgaris)
hebben een intens bloemige, bijna parfum achtige smaak met citroen
ondertonen.
Een beetje gaat een lange weg, maar
een of twee individuele bloemen toegevoegd aan een zomers drankje
ziet er prachtig uit en smaakt erg verfrissend.

31

Oostindiesche kers
tropaeolum majus
Alle tuin oostindische kersjes (Tropaeolum majus) produceren
eetbare bloemen en bladeren.
Zelfs de verse zaden kunnen worden gepekeld zoals kappertjes.
Vreemd genoeg is deze bekende tuinbloem
een neef van de Brassica-familie (kool, broccoli, mosterd, enz ...).
Alle delen van de Oost-Indische kers hebben een aangename, zoete,
peperige smaak.
De bloemen kunnen heel worden gebruikt om salades en een
verscheidenheid aan andere voedingsmiddelen te versieren, maar
misschien wilt u de lange uitloper aan de achterkant van de bloem
verwijderen, het honing deel het lekkerste van de hele plant .
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Erwt
Pisum sativum
Eetbare tuinerwten

Erwten produceren eetbare bloemen die er geweldig uitzien in
salades. Serveer een mengsel van erwten in een maaltijd: gepelde
erwten, peulen
en sommige bloemen voor garnering.
Opmerking: Sier erwten zijn giftig.
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Wilde wortel
Daucus carota.
De wilde wortel produceert lange bloemschermen van prachtige,
kleine, witte bloemen, elk gemarkeerd door een bloedrood centrum.
Hoewel deze plant wordt gekweekt vanwege zijn decoratieve, eetbare
bloemen,
kan hij kruisbestuiving veroorzaken met zijn naaste verwant met de
wortel, dus als je wortels kweekt met de bedoeling om zaad te
bewaren, vermijd deze plant dan in je tuin.
De bloemen hebben een milde, wortel achtige smaak.
Wees er absoluut zeker van dat de plant die je oogst niet de
invasieve variant is die bekend staat als Poison Hemlock (Conium
maculatum), die er ongeveer hetzelfde uitziet.
De stelen van de wilde wortel zijn harig,
terwijl Poison Hemlock gladde, holle stelen heeft met paarse
vlekken.
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Roos
Rosa spp.
Een andere verrassend eetbare tuinbloem is de roos.
Hoewel de bloemblaadjes intens geparfumeerd zijn, is hun smaak
subtieler en een beetje fruitig,
met complexe ondertonen die afhankelijk zijn van de variëteit
en bodemgesteldheid.
De bloembladen van alle rozen zijn eetbaar, maar je moet de bitter
witte basis van elk bloemblad verwijderen.
Zorg ervoor dat u alleen bloemen gebruikt die biologisch zijn
gekweekt uit een betrouwbare bron, aangezien bijna alle rozen voor
snijbloemen of snijbloemen met pesticiden zijn behandeld.
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Rozemarijn Rosmarinus officinalis
Het neemt wendbare vingers om de sterk geurende bloemen van
rozemarijn te plukken
tussen de dicht opeengepakte bladeren.
De bladeren bevatten meer olie dan de bloemen,
maar beide zijn qua smaak vergelijkbaar.
Gebruik de bloemen zoals je het kruid zou doen.
Bloemen zijn diep blauw tot roze,
afhankelijk van de grond.
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Saffloer
Carthamus tinctorius
valse saffraan
De gedroogde gele bloemen van(Carthamus tinctorius)
worden soms verkocht als Mexicaanse saffraan,
en gebruikt als saffraan als voedselkleurstof.
Anders kunnen verse bloemblaadjes worden gescheurd
in salades, soepen en sauzen.
Ze hebben een heel milde eigen smaak.
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Salie
Salvia officianalis
De diepblauwe bloemen van salie voegt een
interessante milde smaak toe aan salades of hartige gerechten.
Trek individuele bloemen
van de stelen
en gebruik met discretie, omdat de smaak best sterk is.
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Courgette
Zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen van alle courgette en
courgette variëteiten zijn eetbaar en hebben een vage,
courgette achtige smaak.
Het kan verstandig zijn om alleen de mannelijke bloemen te
gebruiken, omdat deze geen vruchten vormen.
Ze kunnen worden gescheurd in salades of gevuld met hartige
producten zoals kruiden en geitenkaas en dan worden gebakken in
een licht tempura-beslag.
Er zijn veel recepten voor courgette bloemen online.
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Zonnebloem
Helianthus annuus
Het is nog steeds een onbekend feit
dat ongeopende zonnebloem
knoppen kunnen worden gestoomd of gebakken in boter en in hun
geheel worden geserveerd.
Ze hebben een artisjokachtige smaak.
Als alternatief kunnen de bloembladen van de rand van de geopende
bloem worden getrokken en worden toegevoegd aan soepen en
salades.
Hun smaak is enigszins bitter.
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