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Wildplukken is een trend. Jammer genoeg weet je vaak niet wat je al 
dan niet kunt plukken en wat je er verder mee kunt doen. Als je met 

de nodige kennis op pad gaat en alleen plukt wat je nodig hebt, 
biedt de natuur je (gratis) heel veel gezonds.

Allerlei lekkers met wilde kruiden, 
vruchten en paddenstoelen

* 
Daslook, rozenbottels, vlierbessen en wilde kruiden – allemaal ingrediënten 

die in weiden en velden, in het bos en langs de weg groeien en bloeien, 
klaar voor de pluk. Wat is er mooier dan met kennis en respect in deze 

groene provisieruimte te shoppen? Puur natuur in je keuken…

* 
Dit kookboek bevat 66 eenvoudige recepten voor verrassende gerechten 

en drankjes met kruiden, vruchten en paddenstoelen uit de natuur.  
Suggesties voor de dagelijkse maaltijd, culinaire verrassingen voor avond-

jes met gasten en originele presentjes – lekker en gezond uit de natuur! 

NUR 410/440
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INHOUD

Met de tips en suggesties in dit boek willen 
wij je op nieuwe ideeën brengen en gemak-
kelijk te maken heerlijkheden aanreiken. 
In al onze boeken spelen wij in op actuele 
trends en worden hoge eisen gesteld aan 
inhoud en vormgeving. Onze auteurs schen-
ken de grootste zorg aan alle recepten en 
aanwijzingen, die daarna met dezelfde zorg 
door onze redactie worden geselecteerd en 
verschillende keren uitgeprobeerd. Daarom 
is onze kwaliteitsgarantie honderd procent. 

Wat je mag verwachten
Wij vinden het van groot belang dat onze 
kookboeken zowel beproefd als inspirerend 
zijn. Wij garanderen:
- recepten die drie keer getest zijn;
-  succes verzekerd door een gedetailleerde 

bereidingsinstructie en vele handige tips;
- originele foto’s bij ieder recept.

Oveninstructies
De genoemde baktijden kunnen per oven 
verschillen. De in de recepten aangegeven 
temperaturen gelden voor elektrische ovens 
met onder- en bovenwarmte; bij gasovens of 
bakovens met circulatielucht kunnen deze 
afwijken. Voor die details verwijs ik naar de 
gebruiksaanwijzing bij de oven.

SCHATGRAVEN IN DE NATUUR   6

HET EERSTE GROEN   9
Daslook, zevenblad en lievevrouwebedstro! Eindelijk steekt er weer 
een fris-kruidige wind op in de keuken. Onze beste recepten tegen 
voorjaarsmoeheid zijn groene asperges uit de oven met daslookvinai-
grette, zevenblad-wortelschotel met kipfilet en met daslook omwik-
kelde geitenkaasbuideltjes met tomatenchutney. 

ZACHT EN WILD   49
In de maanden april en mei groeit en bloeit de natuur dat het een lie-
ve lust is. Paardenbloemen, brandnetels, melde en hondsdraf: al deze 
in het wild groeiende gewassen zijn ware energie- en vitaminebom-
metjes, in deze maanden volop beschikbaar. Om intensief en creatief 
mee te combineren in de keuken.

DE VOLLE OOGST   75
De provisiekamer van de natuur is ’s zomers rijkelijk gevuld, dus pluk-
ken en nog eens plukken maar! Naast het groen zetten de bloesems 
nu de toon in de natuur. In onze recepten komen ze volledig tot hun 
recht en steel je er de show mee!

DE LAATSTE SCHATTEN   117
Notenbuideltjes met bramen, evt. luxe pasta met eekhoorntjesbrood 
en hertenbiefstuk met vlierbessensaus; hoe vroeger de avond valt, hoe 
behaaglijker en chiquer de sfeer in de keuken. Paddenstoelen, bessen 
en noten zijn de beste ingrediënten voor puur natuurlijke lievelings-
recepten die het water in de mond doen lopen. Inclusief tips hoe 
Splinter door de winter komt.

INDEX  156

Belangrijk voor ‘wilde’ koks: ingrediënten 
met een * kun je zelf zoeken in de natuur, 
maar pluk altijd met respect en alleen wat 
je echt gaat gebruiken!

kosBWkokenuitdenatuur0316.indd   5 12-04-16   14:31



6

KO
KE

N
 U

IT
 D

E 
N

AT
U

U
R

Heb je er als kind wel eens van gedroomd om een schat te vinden? Ik 
wel, maar de schat die ik zocht was niet van goud, die schat was groen. 
Hij fonkelde niet, zoals een diamant, maar schitterde met een oranje en 
rode gloed. Ik ben geboren en getogen in de natuur; als kind kwam ik 
dus elke dag al buiten en struinde eindeloos door bos en veld. Zo leerde 
ik met het wisselen van de seizoenen spelenderwijs de schatten van de 
natuur kennen: daslook met zijn specifieke knoflookgeur, verrukkelijk 
ruikende wilde rozen, veldkruiden en bloesems. En later in de herfst de 
geurige paddenstoelen, rozenbottels, noten en bessen.

Die versmelting met de natuur en de opwinding bij het verzamelen 
van de schatten die daar voor het oprapen liggen is nog altijd mijn lust 
en mijn leven. Dat gaat het hele jaar door. Het geeft mij telkens weer 
energie om in die grote groene provisiekast nieuwe dingen te ontdek-
ken en te verzamelen, waardoor ik mij naar hartenlust laat inspireren. 
Als ik weer binnenkom, mijn schatten uitstal op de keukentafel en dan 
met mijn gezin en mijn vrienden 
iets bijzonders klaarmaak van al het 
moois dat ik gevonden heb, is dat een 
feest voor ons allemaal.
Samen op zoek gaan en van alles bij 
elkaar sprokkelen is natuurlijk nog 
veel leuker. Daarom was de kennis-
making met Anke Schütz (foto rechts) 
een geschenk uit de hemel. Ze is niet 
alleen bijzonder deskundig op het 
gebied van kruiden, als fotografe 
heeft ze ook een neus voor alles wat 
mooi is in de natuur. Ze deelt mijn 
liefde en enthousiasme voor koken 
met gewassen uit de natuur en het 
creatief verwerken van al het heerlijks 
dat daar voor het oprapen ligt. 

SCHATGRAVEN IN DE NATUUR

De blijdschap om een bijzondere ontdekking kennen we allemaal. Het is dus helemaal 
fantastisch dat er tal van schatten letterlijk voor de deur liggen! We hoeven onze neus maar 

achterna te lopen; bos en veld hebben een keur aan kruidenaroma’s voor ons in petto.
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Als je nu denkt: zo’n ervaren gids kan ik ook wel gebruiken want zoveel 
verstand heb ik niet van wilde kruiden, paddenstoelen en bessen, dan 
wil ik je adviseren eens een specifieke kruiden- of paddenstoelwande-
ling te maken. Er zijn inmiddels routes genoeg. Je zult zien dat het veel 
leuker is je favoriete recepten te maken met ingrediënten die je zelf 
gevonden en verzameld hebt. Het enige wat je nodig hebt is een mand 
en een schaar. En dan eropuit, weer of geen weer! Want zo’n uitstapje 
in de natuur is niet alleen leuk om alles wat je vindt en ontdekt, maar 
ook omdat het de eetlust opwekt. Reken maar dat je trek krijgt van de 
frisse buitenlucht. Om die te stillen hebben Anke en ik een ware schat-
kist met recepten uit de vrije natuur samengesteld.

Veel plezier op je zoektocht in de natuur, bij het koken en genieten van 
het resultaat!
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GEITENKAASBUIDELTJES 
MET TOMATENCHUTNEY

Voor 4-6 personen
Voor de chutney:
100 g rode uien
300 g kleine kerstomaatjes
30 g gedroogde abrikozen
1 stukje gember (ca. 30 g)
1 chilipeper 
75 g bruine suiker
100 ml azijn (bijv. witte 
wijn- of appelazijn)
½ tl zout

Voor de geitenkaas:
70 g pecannoten
1-2 chilipepers
40 g daslook
1 biologische limoen
300 g zachte geitenkaas

Bereidingstijd:
ca. 50 minuten

Bevat per portie
(bij 6 personen):
ca. 280 kcal

Het goede nieuws: de geitenkaasbuideltjes met tomatenchutney zijn een lust 
voor zowel het oog als de tong. Het beste nieuws: ze zijn uitstekend van tevoren 
klaar te maken; mijn geheime tip voor daslookfanaten die er tijdens het gezellige 
avondje met vrienden zelf ook graag bij willen zitten.

1 Voor de chutney: 
De uien pellen en snipperen. De tomaten wassen en doormidden 
snijden. De abrikozen in kleine blokjes snijden. De gember pellen en 
zeer fijn hakken. De chilipeper in de lengte doormidden snijden, schoon-
maken, wassen en in zijn geheel fijnhakken.

2 De uien, tomaten, abrikozen, gember, chilipeper, suiker, azijn en 
een snufje zout in een pannetje al roerend aan de kook brengen en 
15-20 minuten laten pruttelen. Neem de chutney van het vuur en laat 
hem afkoelen.

3 Voor de geitenkaas: 
Rooster de pecannoten goudbruin in een koekenpan. Houd 8 noten 
apart en hak de rest grof. De chilipeper(s) overlangs doormidden 
snijden, schoonmaken, wassen en fijnhakken.

4 De daslook wassen en droogdeppen. Houd 8 blaadjes apart en 
hak de rest fijn. De limoen wassen met heet water, droogwrijven en zo 
dun mogelijk raspen. Roer de geitenkaas los met de gehakte daslook, 
chilipeper(s), limoenrasp en de gehakte pecannoten.

5 Verdeel het kaasmengsel in 8 porties en breng ze in model. Wikkel 
ze elk in 1 daslookblad en garneer ze met 1 pecannoot. Serveer de gei-
tenkaasbuideltjes met de tomatenchutney. Heerlijk met vers boeren-
brood.

TIP
Chutney die overblijft kan zeker een week in een jampotje in de koelkast 
bewaard worden. Deze tomatenchutney smaakt ook verrukkelijk bij 
andere kruidige kaasjes, gebraden kip en vis.

kosBWkokenuitdenatuur0316.indd   22 12-04-16   14:32



23

KO
KE

N
 U

IT
 D

E 
N

AT
U

U
R

GEITENKAASBUIDELTJES 
MET TOMATENCHUTNEY
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MADELIEF
*

BIJVOET*

VLIERBLOESEM*

WILDE ROOS *

MELDE*
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BIJVOET

MIDZOMERDAGDROMEN

De zon straalt aan een blauwe hemel en tovert fantastische bloemen  
tevoorschijn. We laten ons graag door deze overweldigende rijkdom  
in vervoering brengen en tot spannende zomergerechten inspireren.

Net als bij de meeste wilde krui-
den geldt ook voor de melde dat de 
puntjes van de toppen het lekkerst 
zijn. Onbewerkt is melde uitste-
kend te gebruiken in een salade, 
maar je kunt dit kruid ook prima 
verhitten en kan dus gesmoord of 
gebakken worden.

Wilde roos
Of ze nou in het wild langs de bos-
rand of in de berm groeit of ge-
kweekt in een siertuin staat: alleen 
al vanwege haar majestueuze bloe-
sempracht lopen wij allemaal weg 
met de koningin onder de bloemen. 
Haar kleurenpalet varieert van wit 
tot geel tot alle denkbare roodtin-
ten. De betoverende geur die veel ro-
zensoorten verspreiden is niet min-
der fascinerend. Dat aroma halen 
wij met de bloesemblaadjes onze 
keuken binnen, waar we ons graag 
laten inspireren tot het creëren van 
spannende gerechten.

Vlierbloesem
De zwarte vlier weet vanaf mei/
juni onze neusgaten wel te vinden 
met zijn geurende witte bloemen-
trossen. Het beste oogstmoment is 
als de trossen lichtgelig geworden 
zijn. Dan herbergen ze de meeste 
pollen (zie de tip) en is het aroma 
het meest intens. Dat aroma komt 
in vloeistoffen het best tot zijn 
recht, bijvoorbeeld in siroop, limo-
nade en zoetigheden, maar ook 
gebak krijgt met dit ingrediënt een 
licht bloemige noot (zie de tip op 
pag. 84).

Melde
Deze plant is in heel Europa te 
vinden. Hij heeft een aangename 
smaak van zachte wilde kruiden, 
die ook voor debutanten in de ‘wil-
de’ keuken uitermate geschikt is. 
Melde groeit in zulke weelderige 
hoeveelheden dat je met een ge-
rust hart onbeperkt kunt plukken. 

Bijvoet (ook wel ‘gemene 
alsem’ genoemd)
Dit geneeskrachtige toverkruid 
van onze voorouders wordt geken-
merkt door een kruidige, licht bit-
tere smaak, die veel gerechten een 
aangenaam aroma geeft. De zu-
rige stoffen zijn bovendien gezond, 
want ze stimuleren de spijsverte-
ring. In de juiste hoeveelheden is 
bijvoet dus de ideale specerij om 
vette vleessoorten te kruiden, bij-
voorbeeld gans. De zachte punten 
kunnen geoogst worden zolang de 
bloemetjes nog niet zijn openge-
gaan.

Madeliefjes
Madeliefjes zijn vrijwel het geheel 
oogstseizoen royaal beschikbaar. 
De knopjes, bloemetjes en blaadjes 
zijn de eetbare onderdelen van deze 
schoonheid. De bladrozetjes doen 
ons niet alleen qua vorm, maar 
ook qua smaak aan een kruidige 
veldsla denken. De jonge blaad- 
jes in het midden van het rozetje 
hebben de meeste aroma, maar de 
knopjes en half ontloken bloeme-
tjes, die een nootachtig accent heb-
ben, zijn de echte blikvangers op de 
borden. Hoe bescheiden het made-
liefje op het eerste gezicht ook lijkt, 
ze is de onbetwiste weidekoningin. 

TIP
Vlierbloesems mogen na het plukken onder geen beding gewassen worden 
omdat het aromatische stuifmeel dan verloren gaat. Ik verzamel de bloe-
men meestal in een grote mand, die ik nadien meteen als bloemenmand 
gebruik. Ik laat de bloesemtrossen na het plukken nog even buiten staan, 
zodat mee gereisde insecten een veilig heenkomen kunnen zoeken. Het is 
niet uitgesloten dat sommige daar een handje hulp bij nodig hebben… 
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CUPCAKES 
MET VLIERBESSEN

Deze kleine gebakjes zijn onweerstaanbaar voor snoepkousen. Omdat ze na het 
bakken in vlierbloesemsiroop worden gedrenkt, zijn ze heerlijk vochtig. Ze gaan 
erin als koek wanneer de koffie geserveerd wordt…

Voor 24 stuks
1 biologische limoen
80 g zachte boter
70 g suiker
zout
1 ei
50 g bloem
1 zakje vanillepuddingpoeder
1 tl bakpoeder
1 grote el yoghurt
2 el vlierbloesemsiroop (zie 
de tip op pag. 84)

Overige benodigdheden:
3 el vlierbloesemsiroop (zie 
de tip op pag. 84)
100 g poedersuiker
24 papieren minivormpjes

Bereidingstijd:
ca. 40 minuten

Koeltijd: ca. 20 minuten

Bevat per cupcake:
ca. 85 kcal

1 Doe de papieren vormpjes in de 24 kommetjes van een cupcake-
bakblik. Verwarm de oven voor op 175 °C. De limoen wassen met heet 
water, droog wrijven, pellen en uitpersen. Houd het sap apart voor het 
glazuur.

2 Doe de boter, suiker, een snufje zout en 1 tl limoensap in een maat-
beker en roer ze met een mixer met gardes tot een romig geheel. Voeg 
het ei toe en roer tot de suiker is opgelost. Meng bloem, vanillepud-
dingpoeder en bakpoeder door elkaar en roer dat door het botermeng-
sel. Roer er met een paar slagen ook de yoghurt en vlierbloesemsiroop 
doorheen.

3 Doe het mengsel in een spuitzak en verdeel het over de papieren 
vormpjes. Bak de cupcakes in het midden van de oven in ca. 12 minuten 
goudgeel. Neem ze uit de oven en doorboor iedere cupcake meteen een 
aantal keer met een in vlierbloesemsiroop gedoopte prikker. Laat de 
cupcakes afkoelen.

4 Roer de poedersuiker glad met 2 el limoensap en giet het in een 
diepvrieszakje. Snijd het puntje ervan af en versier de cupcakes met 
spiraalvormige straaltjes. Eventueel garneren met gesuikerde vlierbloe-
sems (zie de tip op pag. 103).

TIP
De cupcakes zijn ook verrukkelijk met een topping van roomkaas. Roer 
300 g roomkaas los met 4 el vlierbloesemsiroop, 2 zakjes Bourbon vanille-
suiker en 1 tl geraspte schil van een biologische limoen. Doe het mengsel 
in een spuitzak met een klein tuutje en versier iedere cupcake met een 
flinke toef.

*

*
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Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevens-
bestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, het-
zij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of enige 
andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.

Over de auteur
Diane Dittmer heeft van haar 
liefde voor kokkerellen en eten 
op een heel veelzijdige manier 
haar beroep gemaakt. Ze heeft 
jarenlang als culinair redactrice 
voor een damesblad gewerkt en 
is inmiddels ook erg succesvol als 
voedingsdeskundige en auteur 
van kookboeken. Diane Dittmer 
is op het platteland geboren en 
getogen en is al haar leven lang 
vertrouwd met wilde kruiden 
en planten. Wat er in de natuur 
groeit en bloeit is en blijft haar 
grote passie en een onuitput-
telijke bron van inspiratie voor 
nieuwe receptideeën.

Over de fotograaf
Anke Schütz verzorgt fotoreporta-
ges voor prominente uitgeverijen 
en tijdschriften op het gebied 
van Food en Lifestyle. In haar 
studio in Buxtehude zet ze met 
veel liefde en oog voor detail cu-
linaire objecten in scène. In haar 
hoedanigheid als voedingsexpert 
doet ze vaak projecten met Diane 
Dittmer; zo ook deze uitgave. 
Diane en Anke zijn niet alleen 
door een jarenlange vriendschap 
en samenwerking met elkaar 
verbonden, ze hebben ook een 
gemeenschappelijke interesse 
voor het thema ‘wilde kruiden’. 
Anke Schütz is een uitmuntende 
kruidenspecialist en heeft ook 
een bijdrage geleverd aan de 
informatie in dit boek.

Dank
Een bijzonder woord van dank 
voor Anke Schütz, mijn gids 
en zielsverwant. Dankzij haar 
onvoorstelbare creativiteit is 
dit boek één grote groene parel 
geworden. 
Ook een oprecht dankjewel aan 
Krisztina Zombori voor de bijzon-
dere voorwerpen, die de foto’s 
zoveel extra glans geven. Het 
klavertje vier van ons redactie-
team wordt gecompleteerd door 
Kirsten, onze assistente. Zonder 
haar hartverwarmende karakter 
en daadkrachtige ondersteuning 
op alle mogelijke gebieden zou-
den we nergens zijn.
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Wildplukken is een trend. Jammer genoeg weet je vaak niet wat je al 
dan niet kunt plukken en wat je er verder mee kunt doen. Als je met 

de nodige kennis op pad gaat en alleen plukt wat je nodig hebt, 
biedt de natuur je (gratis) heel veel gezonds.

Allerlei lekkers met wilde kruiden, 
vruchten en paddenstoelen

* 
Daslook, rozenbottels, vlierbessen en wilde kruiden – allemaal ingrediënten 

die in weiden en velden, in het bos en langs de weg groeien en bloeien, 
klaar voor de pluk. Wat is er mooier dan met kennis en respect in deze 

groene provisieruimte te shoppen? Puur natuur in je keuken…

* 
Dit kookboek bevat 66 eenvoudige recepten voor verrassende gerechten 

en drankjes met kruiden, vruchten en paddenstoelen uit de natuur.  
Suggesties voor de dagelijkse maaltijd, culinaire verrassingen voor avond-

jes met gasten en originele presentjes – lekker en gezond uit de natuur! 

NUR 410/440
Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

www.kosmosuitgevers.nl

9 789021 563114

kosmBOkokenuitdenatuur0316.indd   1 30-03-16   15:04




