Hoe maak je kruidenboter met wilde kruiden
Wat heb je nodig:
50-250 ml slagroom.
een klein leeg potje met deksel, bijvoorbeeld een lege jampot.
Wilde kruiden (extra lekker met munt, tijm, bieslook of selderij uit de
supermarkt).
Om het lekker te maken: ui, knoflook en citroenrasp
Toastjes, crackers of brood om het op te smeren
Als je ook brandnetels in je kruidenboter doet:
handschoenen om de brandnetel mee te plukken
pan om de brandenetels in te koken
vergiet om de brandnetels na het koken af te gieten
eventueel staafmixer om brandnetels te pureren

Stap 1 : Boter maken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doe de slagroom in het lege potje en doe het deksel erop.
Schud zo hard mogelijk met het potje.
Hoe lang ga je schudden: 3 YouTube nummers van je favoriete muziek !
De vloeibare slagroom wordt stevige slagroom door het schudden.
Ga verder met schudden
De stevige slagroom verandert in roomboter!
Giet het melkwater af. De boter blijft achter in het potje.
Als het nog geen gladde boter is: nogmaals schudden!
Voorproeven :-)

De geschudde roomboter ziet er een beetje gek uit. Maar smaakt
superlekker! Een klein potje is makkelijk schudden.

Stap 2: Plukken van kruiden
Belangrijk bij het plukken
Plukken doe je samen met je vader of moeder.
Overal groeien wilde kruidenplanten. Pluk de planten met behulp van de
zoekkaart en de plantenbeschrijvingen.
De planten die je plukt moeten precies lijken op de planten op het werkblad.
Want andere wilde planten kunnen vies smaken of giftig zijn.
Pluk waar het schoon is en het mag. Vermijd: uitlaatgassen, pesticiden, vervuilde
grond, veel honden en beschermde natuur. Wilde kruiden zijn ook te vinden in
privé- moestuinen.
Als je brandnetels gaat plukken
De juiste planten vinden
Om de planten trefzeker te kunnen herkennen hebben we plantenbeschrijvingen
toegevoegd. Bij het zoeken kan je ook ook gebruik van de websites van
www.floravannederland.nl en www.wilde-planten.nl en de plantherkenning app
Plantnet.
Het plukken van brandnetels
Gebruik handschoenen om brandnetels te plukken en stop ze meteen in een tas.
Na de bloei is de brandnetel niet meer lekker, maar omdat deze plant na Bij het
plukken is het wel het maaien weer snel opkomt vind je tot in de herfst

Stap 3: Kruidenboter maken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was de geplukte kruiden heel goed en schud ze droog, gebruik bij de
brandnetels handschoenen
Bloemen kun je niet wassen, dan verliezen ze hun smaak en geur.
Als je brandnetels gebruikt:
Kook de brandnetels een minuut of twee minuten in kokend water
Giet de brandnetels af, spoel ze af met koud water
Druk het water uit de gekookte brandnetels
Pureer de gekookte brandnetels met een staafmixer of snij ze heel fijn
Snijd ook de andere kruiden en bloemen in hele kleine stukjes.
Meng alle kruiden door de roomboter
Even voorproeven of het al lekker is
Vul aan met kruiden uit de winkel, ui, teentje knoflook en een beetje
citroenrasp of andere kruiden (maak je eigen superrecept!)
Smeer de kruidenboter op een toastje, cracker of brood
Versier eventueel met een bloemetje of kruidenblaadje

Stap 4: Smullen maar!

Zomerrecept: kruidenboter met brandnetel en
zevenblad
Luna: Getsie, wie gaat er nou brandnetel eten!!!
Sander: De brandnetel is een vervelende prikplant, maar hij prikt niet
meer als je 'm kookt en het is stiekem een superpower plant!
Brandnetels bevatten vitamine A en C en zelfs het supergezonde vitamine D.
In Brandnetels zitten ook veel eiwitten en mineralen zoals ijzer,
fosformagnesium, kalk, kalium en mangaan. Dat maakt de brandnetel tot een
unieke kruid.
En om je alvast gerust te stellen: Na het koken prikt de brandnetel niet meer!
Voor je de frisheid doe je lekker Zevenblad bij deze kruidenboter
Ingrediënten zomerse kruidenboter met brandnetelen zevenblad
• 50 brandnetelblaadjes
• 10 jonge sappige blaadjes van de Zevenblad voor de frisheid
• 250 ml slagroom
• 1 uienring
• 1 teentje knoflook
• 1 halve theelepel citroenrasp
• (extra lekker met munt, tijm, bieslook of selderij uit de supermarkt)

Yummie, een biscuitje met superpower kruidenboter!

Lenterecept: bloemetjeskruidenboter
Ingrediënten bloemetjeskruidenboter

•
•
•
•
•

bloemetje van de madelief, dovenetel, hondsdraf, paardebloem en
kleefkruid
bladeren van de paardenbloem en hondsdraf en de jonge toppen van
kleefkruid
100 ml slagroom
1 uienring
(extra lekker met munt, tijm, bieslook of selderij uit de winkel of wat
citrroenrasp)

Plantbeschrijving en plantherkenning
Grote brandnetel - Urtica dioica
(let op: deze plant moet je koken voordat het kan eten)
Hoe herken je de grote brandnetel
Deze brandnetel kun je bijna het hele jaar overal vinden.
De plant kan wel 2 meter hoog worden.
De bladeren staan tegenover elkaar aan de min of meer vierkante stengels.
Stengels en bladeren zijn bedekt met haren en brandharen.
De brandharen zitten aan de bovenkant van de bladeren.
De bladeren zijn driehoekig en hebben een gezaagde rand.
Piepkleine bloesems groeien in witte of gele trosjes vanuit de oksels van
bladeren.

Zevenblad - Aegopodium podagraria
Hoe herken Zevenblad
Zevenblad groeit op beschaduwde plaatsen en wordt in de tuin vaak als
hardnekkig onkruid beschouwd.
De plant wordt 60-90 cm hoog.
De bladeren zijn onder aan de stengel zeventallig (vandaar de naam) en hebben
drie blaadjes bovenaan en 2 x 2 blaadjes onderaan het blad.
Hoger aan de stengel zijn de bladeren vaak vijftallig. De bladranden zijn gezaagd.
Zevenblad heeft een witte schermvormige bloeiwijze.
Ieder scherm heeft twaalf tot twintig stralen met aan het einde van de stralen
kleine bloemschermpjes. De bloeitijd is van mei tot augustus.
De piepkleine bloempjes zijn meestal wit, maar soms enigszins roze en hebben
een doorsnede van 1 mm.
De bloem heeft vijf kroonblaadjes met naar binnen gekrulde punten.
Na de bloei draagt zevenblad een eivormige, geribde vruchtjes van 4 mm lang.
Lijkt op:
Als je bovenstaande kenmerken controleert kun je zevenblad niet verwarren met
andere planten. Toch opletten: Zevenblad komt voor samen met andere
schermbloemige planten en een paar ervan zijn giftig. De giftige vlier heeft ook
zeventallige bladen, maarde vlier is een struik/boom is die veel hoger is en tot 6
meter hoog kan worden.
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