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VERGETEN GROENTEN 

 

Eigenlijk is vergeten groenten een beetje een rare naam. Hiermee wordt bedoeld dat bepaalde 

groenten die vroeger door veel mensen werden gegeten nu niet meer bekend zijn bij zulke grote 

groepen. Laat staan dat ze bij hen op het menu staan. 

Hoe het komt dat we ze vergeten zijn is niet met een antwoord te beantwoorden. Het is een 

compleet pakketje dat er voor zorgde dat we deze groenten nu niet meer zo vaak tegen komen. 

Als eerste: de smaak en het ‘mondgevoel’ van sommige van de vergeten groenten past minder bij 

wat sommige mensen tegenwoordig prettig vinden. Vroeger vonden mensen dat misschien ook 

niet zo prettig of lekker, maar was er niets anders. Niet alles was vroeger beter of lekkerder. 

Het ruwe blad met de dikke nerven van bijvoorbeeld Brave Hendrik, voorloper van wat wij als 

spinazie kennen, vindt niet iedereen prettig aanvoelen. 

Sommige groenten werden vergeten, omdat ze maar beperkt houdbaar waren en daardoor niet 

goed over langere afstanden vervoerd konden worden. Van deze groenten kan de smaak en 

textuur juist weer opvallend goed zijn. Of ze werden te lang gekookt, waardoor het snotterig werd 

zoals postelein, wat ik vroeger absoluut niet lekker vond. 

Voor de bereiding van sommige vergeten groenten was veel tijd nodig. Nu ‘slow food’ en ‘slow 

cooking’ in de belangstelling staan, is er voor de lange bereidingstijd weer meer ruimte. 

Bepaalde groenten konden niet beter geteeld worden en brachten daardoor te weinig op ten 

opzichte van andere groenten. De telers gingen de groenten die meer opbrachten telen en 

verkopen en lieten de andere zitten. 

Waarom we vergeten groenten niet meer willen vergeten. 

We willen vergeten groenten niet meer vergeten. Er zijn namelijk naast de nadelen ook nogal wat 

voordelen. 

De eerste reden is: andere smaken proeven. Vele van de vergeten groenten hebben een echt 

nieuwe smaak voor ons. Ze smaken lekker. Lekker anders. 

De tweede reden is: meer variatie. Door meer smaken in je keuken en gerechten toe te laten krijg 

je meer variatie in je eetpatroon. In Nederland is eten uit de hele wereld populair. Waarschijnlijk 

vanuit het idee dat we graag verschillende smaken op ons bord hebben. Dat we snel verveeld 

raken als we dagelijks aardappels met groente en vlees moeten eten. Fusion, Mexicaans, 

Surinaams, Antilliaans, Chinees, Italiaans, Spaans, zijn maar een paar voorbeelden van de soorten 

keuken, met de daarbij behorende smaaksensaties die we regelmatig op ons bordje leggen. 

Dat veel van de vergeten groenten gewoon in ons land goed kunnen groeien is voor veel mensen 

ook belangrijk. Geen duur en milieuverslindend vervoer. Gewoon eerlijk eten dat ons land ons 

geeft. 

De derde en laatste reden is: Van sommige vergeten groenten is de smaak beter dan van de 

groenten die we in de supermarkt kunnen kopen. Het toevoegen van snijbiet of winterpostelein 

aan een salade maakt die onvergetelijk. Maar ook het toevoegen van pastinaak aan een 

traditionele hutspot schotel, geeft een verassend lekker effect. 

Belangrijke redenen dus om de vergeten groenten in huis te halen, ze te koesteren en vooral te 

gebruiken en ervan te genieten! 
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AARDPEER 

 

Aardpeer is een knolgewas met een zachte, zoete smaak. Ze is familie van de 

zonnebloem. In Frankrijk noemt men de knollen ‘topinambour’, in Engeland 

‘Jerusalem artichoc’. Het aroma doet een beetje aan artisjok denken. De smaak 

van aardpeer is tamelijk bijzonder en kan een etentje aardig opfleuren. 

Een pas geoogste aardpeer is crèmekleurig. Door blootstelling aan licht wordt de 

kleur van de knol violet of lichtbruin.  Let er bij aankoop op dat de knollen stevig 

aanvoelen en niet verschrompeld zijn. 

Aardpeerknollen zijn bijzonder voedzaam, licht verteerbaar en ze hebben een 

helende werking.  

Smaak: De smaak van de knol is lichtelijk zoet en heeft iets van een artisjok. 

Verkrijgbaar: Aardperen worden op zeer kleine schaal geteeld. In het najaar zijn ze 

verkrijgbaar in biologische winkels en op (biologische) markten. 

In de keuken: Schoonmaken: Jonge crèmekleurige aardpeer kan met schil gegeten 

worden, oudere knollen schillen of na het koken pellen. De meest gebruikelijke 

bereidingswijze bestaat erin de knollen gedurende 10 à 15 minuten te koken met 

een weinig water (vooral niet te lang koken, want dan vallen ze uit elkaar). Je kan 

aardpeer ook bakken (in schijfjes) of als smaakmaker toevoegen aan soep. Rauw 

geraspt als een salade zijn ze ook erg lekker en smaken dan nootachtig.  

BOTERBOON 

 

De boterboon lijkt veel op de sperzieboon maar het verschil zit in de vrolijke gele 

kleur. De boterboon is rijk aan vezels, calcium en vitamine C. Een echte aanrader 

dus! 

Smaak: als een sperzieboon. 

Verkrijgbaar: De boterboon is verkrijgbaar in de zomermaanden, maar is in juli op 

z’n best. 

Salade met boterboon 

Nodig: 400 gram boterbonen, 2 sjalotten, 1 blikje artisjokharten, 3 eieren, 8 

cherrytomaatjes, 100 ml olijfolie, 25 ml witte wijnazijn, 1 el mosterd, 1/2 el honing, 

peper, peterselie 

Kook eieren in 10 minuten hard en lek de boterbonen. Snijd twee sjalotten in halve 

ringen en acht cherrytomaatjes door de helft. Snijd de eieren in partjes en een 

blikje artisjokharten in vieren. Maak vervolgens een dressing van 100ml olijfolie, 

25ml witte wijnazijn, 1 eetlepel mosterd, 1/2 eetlepel honing en gesneden 

peterselie. Breng de dressing op smaak met wat peper en zout en laat de dressing 

minimaal een half uur in de koeling koud worden, zodat de smaken zich goed 

vermengen. Serveer met stokbrood en boter. 

BRAVE HENDRIK 

 
 

 

 

Brave Hendrik is een zeer oude inheemse groente. De naam 'Brave Hendrik' is 

afgeleid van een plant die bekend staat als 'Boze Hendrik'. Brave Hendrik vormt, 

zo wordt gezegd, een goede remedie tegen darmstoornissen. Ook maakt men er 

zalf van voor allerlei pijnen.  

Smaak: de smaak van het blad is mild en zacht. 

Verkrijgbaar: maart bij biologische winkels. 

In de keuken: Wokken en koken. Je maakt de bladeren klaar als verse spinazie. De 

nerven zijn wat grover en het blad wat stugger. De jonge bladeren zijn heerlijk. Bij 

de oudere bladeren is het verstandig de moeite te nemen de harde stukken deels 

weg te snijden, te koken en afgieten. Serveren met een klontje boter. De jonge 

scheuten koken als asperges en op dezelfde wijze opdienen. Dit is zonder meer 

het beste stuk van de Brave Hendrik. 
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EEUWIGE KOOL OF MOES 

  

Eeuwig moes of ook wel oude wijvenkool, duizendkop, splijtkool of 

armeluisgroente genoemd is een minder bekende groente die tot een van de 

oudste koolsoorten behoort. De grote verscheidenheid in namen verraadt de 

lange geschiedenis van deze groente en het feit dat deze vroeger volledig was 

ingeburgerd in Nederland. Als extra bonus is deze plant ook nog eens rijk aan 

vitaminen en calcium. 

Deze groente is lange tijd uit de gratie geweest maar wordt weer steeds meer 

gezien in tuinen en moestuinen.  

Smaak: Heeft een milde koolsmaak. 

Verkrijgbaar: Hele seizoen bij de biologische winkels. De frisse blaadjes in de 

lente zijn verreweg het lekkerste. 

In de keuken: U kunt de bladeren verwerken zoals u dat doet bij meeste 

koolsoorten. Roerbakken, koken en stoven. Ook stamppot met spekjes of de 

kool in wokgerechten gebruiken is een idee.  
 

CROSNES 

 
 

 

Crosnes  of Japanse aardappels  zijn kleine spiraalvormige knolletjes die op een 

grote garnaal lijken. Het zijn knolletjes van de Japanse andoorn. Vooral  in 

Frankrijk weet men de lekkere nootachtige smaak te waarderen en wordt de 

crosne in veel plaatsen nog steeds geteeld (vernoemd trouwens naar de Franse 

plaats Crosne).  

Smaak: De smaak van deze decoratieve groente heeft iets weg van nieuwe 

aardappelen. Sommigen vinden het een kruising tussen bloemkool, artisjok en 

schorseneer. In ieder geval heeft de smaak, met name rauw gegeten, iets 

nootachtigs. Dus ook als tussendoor snack niet te versmaden. 

Verkrijgbaarheid:In het najaar en winter maar best lastig. Soms in Turkse of 

Marrokaanse winkels en op biologische markten.  

In de keuken: Crosne kunnen bereid worden als krielaardappeltjes en zijn dus 

geschikt voor koken, bakken of frituren. De kleine knolletjes, waar zand aan kan 

zitten, moeten enkele malen grondig worden gewassen in ruim water. Verwijder 

een stukje van de onderkant en borstel ze eventueel schoon als wassen niet 

voldoende is. 

Rauw geraspt als een salade smaken de knolletjes prima. Ze kunnen ook worden 

geroosterd en vormen dan een lekkere snack. Kort bakken in wat boter is ook heel 

lekker. 

KNOLSELDERIJ 
 

 

Knolselderij is de stevige knol van de selderijplant. De knol groeit voor een deel 

onder de grond en wijkt daarin af van zijn familieleden: de bladselderij en 

bleekselderij. De knol is bruingeel van kleur. Hoewel knolselderij voor de knol 

geteeld wordt, kunnen de bladeren ook worden gegeten. Vaak wordt in het 

vroege voorjaar knolselderij met een toefje loof in de handel gebracht. 

Knolselderij is nog niet echt ‘vergeten’ maar behalve voor de erwtensoep, wordt 

de knolselderij steeds minder gebruikt. En dat is jammer want knolselderij is heel 

gezond, het bevat meer gezonde voedingsstoffen dan het grauwe uiterlijk doet 

vermoeden. Let er op dat de knol stevig en droog is. Als er blad aan zit, dan moet 

dit frisgroen zijn. De knol is veel voedzamer dan aardappels. 

Smaak: Knolselderij is aromatisch en smaakt iets zoet. De smaak van de knol is 

milder dan die van de bladeren van de snijselderij. 

Verkrijgbaar: hele jaar door. 

In de keuken: Was de knolselderij grondig onder stromend water en borstel de 

grond zo nodig weg. Snij voor gebruik de knollen in plakken. Schil de plakken en 

snij ze in reepjes of blokjes. 

Dunne reepjes in salade met walnoten, appel en een dressing van 

yoghurtmayonaise. Of in blokjes gekookt en gepureerd met een klontje boter, 

lekker bij wild. Knolselderij kan gegeten worden als alternatief voor aardappels.  
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KARDOEN 

 

Kardoen is een heel oude, meerjarige groente uit het Middellandse Zeegebied, 

waarvan de gebleekte bladribben gekookt gegeten worden. 

Een vergeten groente? Wel nee, want zoals bij zoveel 'aparte' groenten zorgen 

de commerciële wetten van de grootschalige levensmiddelenindustrie ervoor, 

dat een groot aantal van vroeger bekende en gezonde groentes gewoon 

verdwijnt uit het aanbod. Maar gelukkig blijft een kleine groep mensen, ook in 

Nederland, de Kardoen waarderen. Rijk aan mineralen en vitamines.  

Smaak: Kardoen is qua smaak een mix van artisjok, asperge, selderij en 

schorseneer. Bitter en toch ook een beetje zoet. De kardoen lijkt uiterlijk op een 

uit de kluiten gewassen bleekselderij, maar ligt qua smaak dichter bij de artisjok. 

Verkrijgbaarheid: vanaf september is ze nog regelmatig te vinden in Turkse en 

Marokaanse winkels en de biologische boerenmarkten. 

In de keuken: Kardoen wordt geteeld voor de jonge, liefst gebleekte bladstelen. 

Hij komt vaak gestoofd  met kastanjes of met walnoten. U kunt de stelen net zo 

bereiden als asperges (schillen met dunschiller) en ook als beignets smaken ze 

uitstekend. Gebruik citroen tijdens de bereiding, om verkleuring tegen te gaan. 

Geen aluminium-pannen gebruiken bij het koken, net als bij spinazie. Je zou 

zeggen, de kardoen met zijn bitterzoete smaak moet het grote publiek dat 

spruitjes en witlof koopt, toch ook zeer aanspreken. Rauw en gekookt op te 

dienen. 

SNIJBIET  (Warmoes) 

 

Snijbiet of Warmoes (Leaf Beet, Swiss Chard) is een weinig geteelde groente, die 

alleen al om de kleuren van de stengels en bladnerven prachtig is om te zien. Er 

bestaan groene, witte, rode en gele soorten.  

Het is een bladgewas, waarvan de bladeren of de bladstelen als groente worden 

gegeten. Het is een oude groente, waarvan de smaak deels overeenkomt met die 

van spinazie. Daarnaast is ook de smaak van rode biet in het blad te herkennen. 

De naam warmoes wordt gebruikt voor een iets andere variëteit, met dunnere 

wortels, waarvan alleen de bladstelen worden gegeten. 

Smaak: ze lijkt een beetje op een kruising tussen spinazie en andijvie; bijna het 

zachte en malse van spinazie met het bittertje van andijvie, maar is door de 

prachtige kleuren natuurlijk net even leuker. Verder mag snijbiet, net als spinazie, 

niet worden opgewarmd, omdat het nitraat dan omgezet wordt in het zeer 

schadelijke nitriet. 

Verkrijgbaar: in augustus kunnen al bladeren geoogst worden. Dit gaat in niet te 

strenge winters door tot in maart het jaar daarop, soms nog later. In de keuken: 

De dikke stengels van snijbiet hebben weinig smaak en worden meestal niet 

gebruikt. Stroop de bladeren van de stelen en gooi de stelen weg. Je kunt snijbiet 

koken (als spinazie en andijvie), maar ook stoven, gerechten met roerbak, risotto, 

salades, etc., veelzijdig dus.  
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  HAVERWORTEL 

 

 Haverwortel  heeft vele namen: "Armeluis asperges, Oesterplant, Boksbaard, 

Blauwe morgenster, Keukenmeidenverdriet, Vegatable oister, Salsify, witte 

schorseneer". 

Smaak: De wortels van dit zeer oude cultuurgewas eet men als schorseneer en 

smaken naar asperge met een vermoeden van oester. In ieder geval zeer 

smakelijk. 

In de keuken: Alles wat men met schorseneren doet, kan men dus ook met 

Haverwortel doen. Het schoonmaken van de wortels is een wel een klusje, 

vandaar de naam 'keukenmeidenverdriet'. Want de wortel is nogal plakkerig. 

Maar het schillen gaat vrij makkelijk onder stromend water bij de kraan en dan 

valt het plakken bestwel mee. 

Het blad kan rauw toegevoegd worden aan salades of gestoofd zoals spinazie. 

KNOLKERVEL 

 

Knolkervel, ondanks de naam is er geen enkele verwandtschap met kervel. Het 

blad doet wel aan kervel denken. Waarschijnlijk zorgde dit voor de naam. Tot het 

begin van de 19e eeuw werd knolkervel in Europa nog veel verbouwd. 

'Gemaksgroenten' hebben 'm in de vergetelheid doen raken. 

Verkrijgbaar: in het voorjaar/zomer.  

Smaak: De knolkervel smaakt dus niet naar kervel, maar heeft een zachtzoete 

naar kastanje neigende smaak. 

In de keuken: Knolkervel is zeer geschikt, om er een lekkere puree van te maken. 

In combinatie met een (vlees-)stoofschotel een ware delicatesse. De knollen 

wassen, in stukken snijden en gaar koken met een beetje zout in ca. 15 minuten. 

Daarna pureren, scheutje melk erdoor roeren en een klontje boter. 

SUIKERWORTEL (Vergulde wortel) 

 

Suikerwortel of "Vergulde Wortel" was al bij de Romeinen bekend en is in ieder 

geval in 1546 opnieuw in Europa geïntroduceerd. Zoetigheid was luxe in die tijd, 

dus hij werd vooral door de adel gegeten. In de 18e eeuw verdween de 

suikerwortel in de vergetelheid door de introductie van de aardappel en andere 

gewassen uit de ‘Nieuwe Wereld’. Maar in de 21e eeuw is hij opnieuw ontdekt en 

wordt zeer gewaardeerd vanwege de lekkere smaak.  

Smaak: de suikerwortel heeft een delicaat zoetige smaak die aan pastinaak doet 

denken.  

Verkrijgbaar: najaar en winter op de biologische markt of boerderij. Bewaar de 

suikerwortel in de groentelade van de koelkast. Zo is de groente tot een week 

houdbaar.  

In de keuken: Erg lekker als puree met een stukje vlees ernaast en een lekkere jus 

erbij. 
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PASTINAAK 

 

Pastinaak, pinksternakel of witte peen is een hele oude groente die sinds kort 

weer in ons land wordt verbouwd. 

Pastinaak is vooral zeer mineraalrijk en bevat inuline, een koolhydraat, dat bij 

splitsing fructose oplevert. (Dit in tegenstelling tot riet-of bietensuiker, welke bij 

splitsing fructose EN glucose oplevert). Dit maakt de groente dus zeer geschikt 

voor diabetici. Na de oogst wordt de wortel gauw slap. Bewaar pastinaak daarom 

niet langer dan 3 à 4 dagen en liefst in een geperforeerde plastic zak in de 

groentela van de koelkast. 

Verkrijgbaar: vanaf oktober  is de pastinaak overal goed verkrijgbaar. 

Smaak: De witte wortel is minder zoet dan de gewone wortel, de smaak heeft iets 

weg van knolselderij..  

In de keuken: Pastinaak is zeer smakelijk. Bereiden zoals wortelen, hoewel de 

kooktijd ietsje korter is. In plakken gesneden en gebakken is een traktatie. 

Heerlijk in stamppot zoals hutspot of als smaakmaker door aardappelpuree.  

PETERSELIEWORTEL 

 

Peterseliewortel (Hamburg Parsley) is rijk aan vitamine A1, B2 en C en heeft veel 

waardevolle mineralen. Onbegrijpelijk dat deze geweldige groente niet beter 

verkrijgbaar is. Het gaat om de witte, 15 cm lange wortel. De geoogste halflange 

wortelen zijn gemakkelijk in zand te bewaren. 

 Verkrijgbaar:  vanaf oktober tot de vorst invalt in biologische winkels en op 

sommige markten.   

Smaak: Het blad is als gewone peterselie te gebruiken in soepen en allerlei andere 

gerechten. Aantrekkelijk is vooral de witte wortel. Qua smaak heeft hij iets van 

pastinaak en knolselderij, maar met een onmiskenbaar peterselie aroma. Dus, ... 

ideaal om soepen en ragouts een lekker bijsmaakje te geven. 

In de keuken: Zowel het blad als de kruidige wortel zijn erg lekker. 

Ideaal voor in soepen en ragouts. De stengel is als gewone peterselie te 

gebruiken.  

  

RAMMENAS 

  

 

 

 

Rammenas is een plant uit de kruisbloemenfamilie. De naam wordt ook wel als 

ramenas gespeld. De plant komt oorspronkelijk uit het oostelijke deel van het 

Middellands Zeegebied. Het is een zeer oud gewas en werd al 4000 v.Chr. door de 

Oude Egyptenaren geteeld. In Nederland wordt rammenas weinig geteeld, maar 

in Duitsland is het een belangrijk gewas. De rammenas is meestal zwart, maar kan 

bv. ook wit, blauw, rood, bruin, geel of lichtroze zijn. Daikon is een Japanse 

rammenassoort. 

Verkrijgbaar: Zwarte rammenas wordt ook wel winter-rammenas genoemd 

omdat deze rammenassoort net voor en in de wintermaanden verkocht wordt. 

De schil is niet eetbaar en moet altijd geschild worden! De smaak  is scherp en 

lijkt op radijs. De rammenas kan, in tegenstelling tot rettich en radijs, wel lang 

bewaard worden. 

In de keuken: Zwarte rammenas wordt vooral rauw gegeten. In schijven tussen de 

boterham met wat peper, zout of gomasio (een mengsel van zeezout en gemalen 

sesamzout) of gewoon alleen op een boterham met een plak kaas, als bijgerecht 

bij een warme maaltijd of geraspt in salades in combinatie met appel, biet, wortel 

of ananas. Wanneer rammenas gestoofd wordt in olijfolie met wat knoflook doet 

de smaak aan raapjes denken. 
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RETTICH 
Rettich is een witte rammenas en is een zeer oud gewas Het is een langwerpige, 

witte wortel en zowel rammenas als rettich zijn familie van de radijs, en hebben 

dus dat scherpe typische smaakje. Laat ze niet te lang liggen, dan worden ze 

‘voos’: houtig en minder lekker.  

Verkrijgbaar: Rettich wordt ook witte zomerrammenas genoemd en de Japanse 

variant heet daikon. Let er bij de aankoop van rettich op dat de wortels stevig zijn. 

Wanneer het loof nog aanwezig is, moet het een frisgroene kleur hebben en niet 

verlept zijn. Zonder loof is rettich ruim een week in de koelkast houdbaar, met 

loof iets korter. Het beste verpak je de wortel in een plastic zakje met gaatjes. 

In de keuken: Was en schil rettich voor gebruik. Snijd de wortels in plakjes of 

reepjes. De rettich kan rauw gegeten worden, bv. geraspt als broodbeleg of in 

een salade. In reepjes met rauwe andijvie en uitgebakken spekjes als salade, in 

reepjes met een dipsaus als hapje   

of in reepjes door een groene salade met een paar blokjes gerookte kip of magere 

feta en een paar pijnboompitjes. Met een toefje paté of roomkaas als 

borrelhapje. 
POSTELEIN 

                  Zomerpostelein  

                   Winterpostelein 

Postelein heeft vlezige, roodachtige, lange bladstengels met geel- of 

groenachtige, kleine blaadjes. De helft van de groente bestaat uit blad en de 

andere helft uit bladsteel. Er bestaat winter- en zomerpostelein. Winterpostelein 

is gemakkelijk te herkennen aan de schotelvormige bladeren. De zomerpostelein 

is wat forser van structuur; de stengels en blaadjes zijn vleziger. Het is een bron 

van vitamine C, calcium, ijzer en magnesium. 

Verkrijgbaar: Winterpostelein is doorgaans goed verkrijgbaar van eind november 

tot eind april. Zomerpostelein is van half maart tot en met half oktober uit 

Nederland verkrijgbaar. Meestal moet u ervoor naar de groentewinkel. 

Supermarkten slaan postelein niet massaal in vanwege de korte houdbaarheid en 

het gegeven dat de groente niet gretig aftrek vindt. Postelein is zowel los als in 

bosjes te koop. Postelein moet er fris uitzien en mag niet gekneusd zijn. Postelein 

is een zeer kwetsbaar en bederfelijk product. Behandel de groente daarom 

voorzichtig. Bewaren: Eet postelein zo vers en knapperig mogelijk. Bewaar 

postelein in de groentelade van de koelkast, niet langer dan 2 dagen. Bewaar de 

groente beslist niet in een gesloten verpakking. 

Smaak: Postelein heeft een verfijnde, scherpe en friszure smaak. Hoewel het een 

oer-Hollandse groente is, doet z’n friszure smaak haast exotisch aan. 

In de keuken: Winterpostelein wordt meestal rauw gebruikt in als smaakmaker 

door een salades of stamppot. De zomerpostelein is meer geschikt om te koken. 

De kooktijd van postelein is 5 minuten.   
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PALMKOOL (Cavolo Nero) 
Palmkool,  synoniemen zijn: zwarte kool, cavolo nero, Toscaanse kool. 

Palmkool is een bladkoolsoort met omhoog groeiende bladeren waardoor 

de plant inderdaad een beetje op een palmboom lijkt. Hij groeit vooral in 

het Middelandse-Zeegebied, maar tegenwoordig wordt hij ook  in 

Nederland gekweekt en verkocht.  

Verkrijgbaar: van november tot maart in biowinkels of op de 

boerenmarkt. 

Smaak: Palmkool lijkt op boerenkool  maar de smaak is echter veel 

zachter. 

In de keuken: Je koopt palmkool meestal niet als hele kool maar als losse 

bladeren. Deze zijn vrij groot en soms taai. In dat laatste geval is het het 

beste om de nerven eruit te snijden en het blad kleingesneden een tijdje 

te stoven. Je kan het echter ook rauw eten, vooral de jonge blaadjes. 

Verder is deze kool op dezelfde manier als boerenkool te eten, dus in 

stamppot bijvoorbeeld of roergebakken met andere groenten. Het een 

geliefd ingrediënt voor minestrone soep. 

 

TEUNISBLOEM 
Teunisbloem (Oenothera biennis). Weinig mensen weten dat de vertakte knollen 

van de teunisbloem niet alleen eetbaar, maar ook nog eens buitengewoon lekker 

zijn. In Frankrijk worden ze "Jambon Végétal" genoemd, dus plantaardige ham. De 

zaden bevatten waardevolle spijsolie. De plant is in zijn geheel eetbaar. 

Smaak: De smaak is pikant en peperachtig en doet erg denken aan ham en de 

knollen zijn ook nog eens zachtrose van binnen!  

Verkrijgbaaar:  vanaf oktober.  

In de keuken: De vertakte knollen zijn zalmroze van binnen, gekookt zijn deze 

eetbaar en erg lekker. en te gebruiken in soep, hutspot of een ander gemengd 

groentegerecht. De jonge bladeren kunnen ook gegeten worden en geven een 

frisse kleur aan bijvoorbeeld een salade, maar veel smaak heeft de bloem niet. 

Het aftreksel van de bloemblaadjes geeft ook een mooie kleur aan gebak en 

pannenkoeken.De wat oudere bloembladeren kunnen net als vele andere 

bladgewassen (bijvoorbeeld brandnetel) gekookt of gestoomd worden gegeten, 

net als spinazie. Verschillende Indianenstammen waren al bekend met de 

heilzame werking van de teunisbloem, men gebruikte de bladeren om thee van te 

maken wat helpt tegen diarree. Van de bloemen werd door hen een siroop 

gemaakt wat helpt bij ademhalingsproblemen. 
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KOOLRABI 

 

 De koolrabi (Brassica oleracea convar. acephala alef. var. gongylodes) is een 

groente die vermoedelijk uit Noord-Europa stamt. Het is een van de vele 

teeltvormen van kool. De meeste koolrabi wordt verbouwd in Duitsland, in 

Nederland vindt in het zuiden op kleine schaal ook teelt plaats. Anders dan 

koolraap groeit koolrabi boven de grond. Het is dus niet de wortel die je eet. 

Afhankelijk van de soort zijn de knollen bleekgroen of blauwviolet van kleur. 

Onder de schil zijn beide variëteiten wit-geel van kleur. Deze energie-arme 

groente is rijk aan bouwstoffen zoals vitamine-b, vitamine-c, kalium, magnesium. 

Verkrijgbaar: april, mei en juni. 

Smaak: lijkt op die van bloemkool, maar is wat pittiger. Rauwe koolrabi smaakt 

selderij-achtig. 

 In de keuken: Koolrabi kan zowel rauw als gekookt gegeten worden. Rauw als 

reepjes in salade met appel en hazelnoten. Gevuld met ham en champignons en 

20 min. in de oven.  

KOOLRAAP 

 

Koolraap behoort tot de familie van de kool. Deze dikbuikige knol groeit, in 

tegenstelling tot andere koolsoorten, onder de grond. De koolraap is 

waarschijnlijk ontstaan uit een kruising tussen kool en knolraap. Koolraap wordt 

dan ook vaak verward met knolraap, maar het zijn twee verschillende 

plantenwortels. Koolraap heeft een ruwe groengele schil en wordt altijd 

gekookt of gestoofd gegeten. Het is rijk aan vitamine, net zoals diverse andere 

koolsoorten.  

Smaak: Het gele, geurige vlees heeft dan een zachte, zoetige en bijzonder 

aromatische smaak.  

Verkrijgbaar: oktober t/m maart. 

In de keuken: Snij voor gebruik de knollen in plakken. Schil de plakken en snij ze 

in blokjes. Verse koolraap kook je in weinig water in 20 minuten gaar. Giet de 

groente daarna af en pureren met een klontje boter, room en/of geraspte kaas. 

Of gekookt met een mosterd-, kerrie- of kaassaus. Koolraap doet het goed bij 

kaas en kaasgerechten, saucijzen, rookworst, ham en lamsvlees. 

MEIRAAPJE 

 

Meiraapjes zijn ronde witte knolletjes. Vroeger een van onze hoofdgroenten, 

later verguist tot veevoer, tot het zelfs die eer niet meer kreeg! Nu herontdekt 

als vergeten groente. Het is een kruising tussen kool en koolraap, en hier ook 

wel bekend als knolletjes. Ze worden soms verkocht met het loof er nog aan, 

maar niet altijd.  

Smaak: Meiraapjes zijn lekker zacht en mals. Meiraapjes smaken lichtzoet.  

Verkrijgbaar: Ze zijn in het voorjaar en de lente te koop. Ze zijn vroeg gezaaid en 

heten dan MEIraap.  

In de keuken:  Soep van maken, het beste is een gebonden soep. Kaas erover 

raspen of stukjes courgette smaakt prima. 

 Roerbakken met andere groenten als paprika en courgettes en ui 

 In een voorjaarsstamppotje met aardappels en raapstelen. 

 In stoofschotels met prei, rozemarijn en kaas. 

 Even in blokjes gesmoord in boter of olie met bieslook zijn ze verrukkelijk bij de 

aardappels en vlees.  
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RAAPSTELEN 

 

Raapstelen: Als je raapstelen ziet, weet je dat het voorjaar is!  

Raapstelen, in de volksmond ook wel 'kelen' genoemd, is het jong geoogste blad 

van de Chinese kool of de meiknol. Afhankelijk van het type wordt het hele 

plantje met worteltjes geoogst of bij de grond afgesneden en in bosjes of los 

verkocht. Deze oer-Hollandse voorjaarsgroente mogen misschien herinneren 

aan grootmoeders tijd, maar is nu bezig met een glorieuze comeback.  

Smaak: De groente heeft een pittige smaak, is rijk aan mineralen en vitamines 

en levert meer ijzer voor je lichaam dan spinazie.   

Verkrijgbaar: De groente is vooral in de voorjaarsmaanden (t/m mei) goed 

verkrijgbaar 

In de keuken: Raapstelen worden vaak verwerkt in aardappelstamppot: maak 

een puree van kruimige aardappels, melk, en eventueel wat peper en zout. Roer 

daar de kleingesneden raapstelen rauw door. Meng er verder naar wens jonge 

kaas of uitgebakken spekjes door. Ook heerlijk in salades. 

CHIOGGIA 

 

De Choggia biet komt van oorsprong uit het Italiaanse plaatsje Chioggia en is 

herkenbaar aan de prachtige rode-witte ringen wanneer je de biet doorsnijdt 

ringen. Helaas verliest de biet de prachtige kleuren grotendeels bij bereiding.  

Smaak: De chioggia biet heeft een zacht zoete smaak en kan zowel rauw 

worden verwerkt in salades, als gekookt op de meer traditionele manier of 

geroosterd in de oven. 

Verkrijgbaar: Herfst/winter bij de biologische winkels. 

In de keuken: Bij rauwe bereiding is het zaak de biet of in julienne te snijden of 

in hele dunne plakjes. Het voordeel van rauwe verwerking is dat de prachtige 

kleur in tact blijft. Afhankelijk van de grootte moet je rekening houden met een 

kooktijd die varieert van 30 minuten tot 45 minuten. Voor het roosteren is het 

aan te bevelen om de bieten eerst voor ongeveer 20 minuten te koken zodat ze 

wat zacht zijn en daarna te roosteren in de oven voor een half uur. Als je de 

bieten ongeschild kookt behouden ze nog aardig wat van hun kleur en worden 

zelfs intens oranje.  

OERBIETEN 

 

De oerbiet is een biet die al zeker sinds de 17
e
 eeuw wordt geteeld. Deze biet 

wordt de 'biet der bieten' genoemd De knollen zijn langwerpig en met een ruwe 

barst. Door zijn unieke structuur neemt de oerbiet veel vocht en 

voedingsstoffen op, waardoor het product een krachtige smaak geeft.  

Smaak: heeft een zeer zoete, volle aromatische, krachtige, wilde smaak. 

Door deze volle smaak is de biet zeer gewild voor rauw gebruik, gesneden, 

geraspt of in salades of als onderdeel van een amuse.  

Verkrijgbaar:  in de wintermaanden in biologische winkels. 

In de keuken: Wanneer u bieten in de schil kookt blijven de belangrijke 

vitamines beter bewaard. Ook bij het koken is het belangrijk er een klein stukje 

loof aan te laten, dit in verband met het 'leegbloeden'. 

Door de midden snijden, peper, zout, knoflook en een beetje tijm in 

aluminiumfolie wikkelen en dan 90 min op 160 graden in de oven. Te gek, de 

smaak is niet te omschrijven, heel aards en super sappig! 
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OERPEEN 
Oerpeen. Deze penen verdienen meer aandacht. Hoe ‘oer’ zijn de penen? 

Behoorlijk oer, al duizenden jaren geleden aten mensen wortelen. Dat kunnen 

zo maar oerwortels zijn geweest, wilde wortels. De wortelen waren geel, wit en 

ook paars van kleur. De bekende oranje wortel verscheen pas later op het 

toneel. Vele bronnen zijn het erover eens dat deze wortel een Hollandse vondst 

is.  

Smaak: De gele en witte peen smaken minder zoet en hebben minder vezels 

dan de oranje wortel. Dat maakt deze wortels geschikt voor soepen en stoofjes. 

De paarse peen zit bomvol smaak en is vaak zoeter dan de oranje, vooral de 

exemplaren met een paarse buitenkant en een oranje kern.  

Verkrijgbaar: van half september tot eind april. 

In de keuken: rauwe oerpeen bakken in wat boter en olie en vervolgens 

glaceren met wat kippenbouillon. Of een paarse peen in dunne plakjes snijden, 

in de oven op 80 graden drogen en als gezonde chipjes serveren. Wat mij 

betreft krijgen oerpenen de aandacht die ze verdienen. 

POMPOEN 

 

  

De pompoen is familie van de komkommer en de meloen. Deze grote bolronde 

vrucht heeft een stevige harde schil en oranje vruchtvlees. Binnenin zit de 

vrucht vol met grote platte zaden. Pompoenen worden al meer dan 10.000 jaar 

gegeten, maar waren tot voor kort in Nederland niet zo bekend als groenten. De 

meeste mensen gebruikten pompoenen puur als decoratie. In Amerika echter 

kent men tal van gerechten met pompoen, waarbij de zoete pompoentaart 

(‘pumkinpie’) op Thanksgiving misschien wel het bekendste gerecht is. Er zijn 

verschillende soorten pompoenen. De oranje pompoen is de bekendste. 

Daarnaast zie je in Nederland ook wel de flespompoen “butternut squash” 

Pompoenen hebben een lage energetische waarde maar bevatten wel veel 

vezels. Vezels zijn belangrijk voor de goede werking van je darmen en bevatten 

betacaroteen (goed is voor de ogen en de huid).   

Smaak: Pompoen heeft een zachte zoetige smaak. 

Verkrijgbaar: volop in herfst en winter. 

In de keuken: G rillen in de oven, met olie en specerijen als kaneel, 

korianderzaad en gember . Iin een hartige taart. In een Italiaanse risotto met 

harde schapenkaas  of in een Indiase curry met kokosmelk en hardgekookte 

eieren. Pureren tot een soep en serveren met zure room.  
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SCHORSENEREN 

 

De grote schorseneer is een bekende wortelgroente die wordt verkocht onder 

de naam 'schorseneren'. Schorseneren zijn lange dunne wortels met een bruine 

schil. De schorseneer kent verwantschap met wortels pastinaak, 

peterseliewortel en peen. Schorseneren zijn een beetje van tafel verdwenen, 

omdat het schoonmaken veel werk is. Toch is dat jammer, want het bleekcrème 

vruchtvlees is heerlijk en herinnert aan artisjok en asperge. Eén soort 

schorseneer (de haverwortel of salsify) heeft een witte of bleekbruine schil, 

maar de bekendste soort is van buiten zwart. Ze zijn beter te schillen als je ze 

een tijdje in een badje water legt. Trek vervolgens handschoenen aan, schrob de 

wortels en schil ze met een dunschiller. Leg de schorseneren in schoon water 

met wat citroensap, om verkleuring te voorkomen. De schorseneer bevat veel 

ijzer. 

Smaak: lijkt op die van asperges. Schorseneren worden daarom ook wel 

armeluisasperges of winterasperge genoemd.  

Verkrijgbaar: herfst/winter. 

In de keuken: Schorseneren komen regelmatig op tafel met gehakte eieren en 

peterselie, hollandaise saus en notenboter. Wil je gekookte schorseneren eten, 

kook ze dan in een bouillon in plaats van water. Krijgen ze meer smaak. Nog een 

waarschuwing: schorseneren kunnen, eenmaal op je bord aangesneden, aan de 

binnenkant wat verkleuren. Niet schrikken, dat hoort zo. Schorseneren vormen 

een aparte en leuke aanvulling op het menu, ze doen het ook goed in soep.  

MIERIKSWORTEL 

 

De mierik is een plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). De plant staat 

bekend om zijn witte penwortel die als mierikswortel wordt aangeduid. De 

witte wortel, die veel vitamine C bevat, wordt geraspt waarbij een vluchtige 

verbinding vrij komt, die een scherpe, op mosterd lijkende smaak heeft. De 

smaak loopt daarna snel terug.  

Smaak vers: Scherp, heet (vergelijkbaar met mosterd en peper). Volgens 

sommigen smaakt mierikswortel als 'vlammend hete radijs'!  Door koken wordt 

de smaak milder. 

Verkrijgbaar: Na de eerste nachtvorst, als het blad is afgestorven tot het vroege 

voorjaar. 

In de keuken:  Geraspt gaat het in sauzen of soepen of gewoon door 

bijvoorbeeld aardappelpuree gestampt. Ze vind ook haar weg in chutneys. Of 

simpel, droog geraspt bij bijzondere vleeswaren als hapje worden genuttigd. 

(Italiaanse antipasti). Mierikswortel gaat bijzonder goed samen met wild, 

varkens- en rundvlees. Maar ook bij vis (zalm, forel). En van de groenten is de 

biet een goede partner. 
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IJSKRUID 

 

Het ijskruid is een woestijnplant die dus van de zon houdt. De kwaliteit 

verbetert naarmate ze aan meer hitte wordt blootgesteld. Als groente pluk je 

alleen de jonge, malse bladeren die volledig volgroeid zijn. Ze zien er wat 

gekreukeld uit, maar zijn beslist te eten.  

Smaak: Blaadjes smaken licht zoutig. 

Verkrijgbaar: zomer tot aan het invallen van de winter. 

In de keuken: IJskruid wordt zoals spinazie of postelein gegeten, al is het met 

mate. Verwerkt in soepen of salades geeft het een verfrissende smaak. 

Naarmate ze ouder worden gaan de bladeren krimpen en verliezen ze hun 

sappige smaak. De bladeren kunnen in salades worden verwerkt of worden 

gekookt als spinazie. Ook de stengels zijn eetbaar. Recept feta met ijskruid: 

200 gram ijskruid, 150 gram feta-blokjes, slierten rode paprika, 10 stuks 

gehalveerde olijven, 2 lenteuitjes, wat gesnipperd korianderblad, 3 eetlepels 

vinaigrette, zout en peper. Snijd een stukje van de stelen van het ijskruid af, was 

het en laat het goed uitlekken. Schik de ijssla op een groot plat bord en verdeel 

hierover de lenteui, fetablokjes, paprika en gehalveerde olijven. Breng de 

vinaigrette op smaak met zout en peper en giet deze over de salade. Strooi hier 

de koriander over en serveer. 

 ZURING 

  

Tuinzuring, 'Engelse-' of 'eeuwige spinazie'. Grote, milde zuringsoort. Geliefd in 

Frankrijk en België voor salades. Een ouderwetse groente voor in de moestuin. 

De bladeren zijn plukbaar en smaken dus zurig. 

Smaak: Het is dezelfde smaak als rabarber.  

Verkrijgbaar: lente, naarmate de zomer nadert neemt de smaak af. 

In de keuken: Tuinzuring in soep. De schoongemaakte zuring kan hierbij door 

een lichte soep gedaan worden. Kort koken!niet meer dan enkele minuten. Ook 

kan de zuring op de soep gestrooid worden bij het  

opdienen. De jonge blaadjes van de Tuinzuring worden ook in salades  verwerkt. 
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KWEEPEER 

 

Kweepeer is geen groente, maar wilde ik wel op deze lijst vermelden omdat 

deze ook in de vergetelheid raakt.  

De kweepeer is een harde groen gele tot gele vrucht. Afhankelijk van de soort is 

de vrucht bedekt met een dun laagje ‘vilt’. Het vruchtvlees is wit tot geel 

gekleurd. Enkele soorten geven na het koken mooi rood vruchtvlees  De 

kweepeer bloeit in vergelijking met de appel en peer laat, namelijk van mei tot 

in juni. De kweepeer is nauw verwant aan de appel, de peer en de lijsterbes. 

Vroeger stond bij veel boerderijen een kweepeer.  

Smaak: gekookt heeft het een heerlijk zoete parfum. 

Verkrijgbaar: vanaf oktober wordt in Nederland deze vrucht weer steeds vaker 

aangeboden op markten, in groentespeciaalzaken.  

In de keuken: Kweeperen zijn rauw vrijwel niet te eten door het harde en zure 

vruchtvlees. Kweeperen worden verwerkt tot compote, jam, marmelade, gelei, 

vruchtensap en gekonfijt. Smaakt prima bij vlees.  

 


