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De Oost-Indische kers, een feestje om mee te begin-

nen… 
 
De eerste uitgave van ‘Cursus het Wilde Genieten’. 
Een feestje om met de Oost-Indische kers van start 
te gaan. 
De eerste uitgave. We zijn er trots op dat deze eer-
ste ‘les’ al naar zoveel personen gaat. Het zullen al-
lemaal op zichzelf staande ‘lessen’ worden dus als 
je anderen enthousiast maakt, zij kunnen te allen 
tijde instappen, er zal geen begin of eind zijn, een 
start met een opbouw; elke week behandelen we 
een afgebakend onderwerp. 
De Oost-Indische kers kreeg de eer om zich als eer-
ste te presenteren. De wens is dat jij als lezer hier-
mee aan de slag gaat. 
Heb je zelf geen Oost-Indische kers? Via, via kun je 
wellicht aan bloemen, bladeren en zaden komen 
om er minstens één gerecht mee ‘op te leuken’ of 
om in te verwerken. 
In elk geval een notitie waard om te zorgen om deze 
schoonheden volgend voorjaar te zaaien. 
Heb je geen tuin?  
Voor alles is een oplossing, want in grote bakken 
gedijen deze planten ook heel goed. 
Oost-Indische kers, nee deze planten zijn niet uit In-
dia of Indonesië naar hier gekomen. 
Oost-Indische kers komt van oorsprong uit Bolivia 
en Argentinië waar bijna 80 verschillende soorten 
groeien. 
Maar toch hoort deze prachtige plant er in ons land helemaal bij. Als kind kon ik al verliefd 
naar de bloemen kijken. 
Het zijn sprookjesachtige mooie bloemen en de knoppen hebben iets fragiels maar toch ook 
iets eigenwijs met hun prachtige vorm. 
De bladeren vangen zo mooi de regendruppels op waar de parels van water schitterend op 
lijken te rollen. 
Oost-Indische kers is eetbaar, heerlijk, maar schenkt ons ook via een tinctuur een probioticum. 
Dan zeggen we… ‘Proost op je gezondheid’.  
Daarom viel de keus als eerste op deze prachtige planten. 
Want wie nu Oost-Indische kers in eigen tuin heeft of zijn of haar best doet er via, via aan te 
komen kan nog even een weckpot met bloemen, bladeren en stengels vullen. 
Juist nu! 
We leven in laten we het maar zo noemen zeer aparte tijden. 
Wanneer we gebruik kunnen maken van dergelijke gewassen uit eigen omgeving om daar een 
gezondheidsdrank van te maken dan moeten we dat niet laten. 
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Daarom staat de heel gemakkelijke uitleg om een probioticum te maken uitgewerkt met foto’s 
en tekst in deze eerste ‘les’. 
Wanneer jijzelf of iemand in je naaste omgeving wat negatieve gevoelens ervaart, beginnende 
verkoudheid, wel of niet grieperig maar toch niet lekker in het vel zitten, dan kun je hier wat 
van nemen. 
Maar een boost op voorhand is ook geen gek idee. Met mate, een lepeltje per dag of een 
laagje in een borrelglaasje, maar net wat je smaak is, het kan allemaal. 
Besef dat de kruidenbitters, borreltjes die al jaar en dag bestaan en bij een slijterij te koop zijn 
ook als gezelligheidsdrankje geserveerd worden. 
Maar kruidenbitters zijn vaak ontstaan uit het mixen van kruiden voor bepaalde klachten. 
En zo is het ook met deze drank van de Oost-Indische kers. Is het je smaak dan zul je af en toe 
een glaasje kunnen waarderen. 
Hou je er niet van dan gebruik je het als ‘medicijn’. 
Proost op je gezondheid! 
In deze eerste ‘les’ toch wel veel verschillende mogelijkheden waar wij zeer recent en over de 
afgelopen jaren Oost-Indische kers in verwerkten. 

Een plaatje zegt meer dan duizend 
woorden. 
Vandaar dat we graag met beelden 
laten zien wat mogelijk is, aange-
vuld met de nodige tekst, maar een 
plaatje blijft hangen in ons brein. 
Daardoor zul je wellicht sneller tot 
actie overgaan. 
En dat is wat onze missie is, jou aan 
de slag krijgen. 
Vele voorbeelden zijn zo gemakke-
lijk te bereiden. Of je nu spinazie in 
een gebakken ei verwerkt wat ove-
rigens ook heerlijk is, of de bladeren 
en bloemen van Oost-Indische kers. 

Evenals voorbeeld wat we bedoelen. Het ene kost niet meer tijd dan het andere. 
Ervan uit gaande dat je beiden gemakkelijk kunt bemachtigen.  
Of je nu een paar bladeren en bloemen bij een maaltijd presenteert of een paar bladeren sla. 
Het is meer dat je wellicht even moet ‘omdenken’.  
Wanneer je nu eens in één week bij diverse maaltijden de bladeren, bloemen en/of de zaden 
verwerkt dan zul je zien dat je een week later automatisch bedenkt dat je dit of dat… met 
Oost-Indische kers kunt klaarmaken. 
De plant is zo gezond, maak daar nu gebruik van, ook als probioticum. Vers toepassen. 
De gemaakte drank is goed voor tijden wanneer de vorst deze plant heeft doen laten verdwij-
nen. 
Tot de eerste nachtvorst kunnen we genieten van de bloemen, bladeren en zaden. 
Je ziet wel het verval toetreden maar toch zijn er dan nog steeds mooie bladeren en bloemen 
te scoren. Niet meer in die grote hoeveelheden als in de zomer, maar toch… 
Maar zodra het even vriest is het gedaan. Dat kan dan ook van de ene op de andere dag een 
feit zijn. Maar je hebt vanaf dir moment nog heel wat weken om te genieten van de 
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schoonheid om met de ogen van te genieten en om qua gezondheidswaarde er met de maal-
tijden van te profiteren en ook genieten qua smaak en mogelijkheden. 
Maak daar positief misbruik van. 
Zet zeker ook regelmatig thee met de Oost-Indische kers.  
De plant op drank is goed voor de koude maanden, nu kun je met thee ook veel bereiken. 
En… zet eens wat bloemen en bladeren op een vaasje. 
Puur genieten! 
 
Laat voeding je medicijn zijn! 
Deze uitspraak is zeker van toepassing als we spreken over ‘wilde’ groenten, kruiden en eet-
bare bloemen in combinatie met mooie verse op biologische leest geteelde bekende groente-
soorten. 
Voeding is belangrijk. 
Dat is dan ook mijn persoonlijke drive om met jullie te delen, om je te inspireren en om je 
maaltijden te vervolmaken door de handelingen die jijzelf gaat uitvoeren. 
We spreken echt wel over bepaalde medicinale werkingen maar toch blijf ik mijn focus houden 
op de eetbare kant, de culinaire bezigheden. 
Als je maaltijden namelijk jou en wellicht je gezin, partner of anderen waar je nauw mee ver-
bonden bent goed voeden dan ondervang je al veel waardoor je fitter bent, blijft of gaat wor-
den. 
Medicijnen zijn voor een stap verder, voor klachten, kwalen, ongemakken of ergere sympto-
men. 
 

 
 
Overigens heeft een ziekte je altijd iets te vertellen. Aan symptoombestrijding doen heeft to-
taal geen zin. Dat noemen we wegduwen. Verdoezelen. 
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Laten we samen de maaltijd vervolmaken, gezellig aankleden en als je dan aan tafel zit krijg je 
een blij gevoel. 
Bloemen op je bord zullen je vrolijk stemmen. Laten glimlachen. 
Lachen is gezond! 
Van de maaltijd genieten zorgt ervoor dat je niet gehaast en zonder aandacht een bord leeg-
eet. 

Laat voeding je medicijn zijn! 
Wat een welkome aanvulling kan 
zijn is een kruidenboek met uitleg 
over de medicinale kanten van 
planten, bomen, struiken, kruiden 
en bloemen. 
Wie deze interesse heeft kan alles 
opzoeken en daarnaast lezen. 
Door de aandacht grotendeels op 
het culinaire deel te houden delen 
we behapbare informatie. 
Er zijn zo veel boeken in de handel 
waarin de medicinale kant be-
schreven staat, dun, dik, aardig 
van prijs en de boeken die behoor-
lijk prijziger zijn, maar zo is er voor 

ieder wat bij hem of haar past. 
Begin niet te overdreven met een heel duur boek als je beginnend bent wat interesse betreft 
ten aanzien van de geneeskrachtige kant.’ 
Ook dat bouw je op en er zijn zoveel kruidenboeken, kijk wat je wilt. 
Wil jij je alleen bezighouden met de culinaire kant? 
Ook prima. 
Wel zullen we daar wat belangrijk is die info delen. Kleefkruid is reinigend en goed voor ons 
bloed en lymfesysteem. Dus wanneer we het kleefkruid in het zonnetje plaatsen dan lees je 
dat automatisch want dergelijke belangrijke punten deel ik toch altijd al graag. 
Laat voeding je medicijn zijn! Ga je mee met mij op pad? 
Dan ‘lopen’ we nu naar een groot veld met Oost-Indische kers en daar zul je vele voorbeelden 
aantreffen van leuke, gemakkelijke en heerlijke hapjes, maaltijden, drankjes en van ‘alles en 
nog wat’. 
Geniet, eet smakelijk, verras ook eens een ander met een gerechtje en lok op die manier re-
acties uit. Ga ontspannen aan de slag, maak af en toe eens een foto voor mij, stuur deze per 
mail op en grote kans dat je deze dan weer in onze nieuwsbrief tegenkomt zodat we aan an-
deren kunnen laten zien dat niet alleen wij gebruik maken van ‘wilde’ groenten, kruiden en 
eetbare bloemen. 
 
Laat voeding je medicijn zijn! 
Proost op je gezondheid! 
Geniet, deel met anderen en heb er bovenal plezier in! 
 
Een bloemige groet, 
Anneke 
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Oost-Indische kers - Tropaeolum majus 
 

 
 
De Oost-Indische kers is een inheemse plant in het Andesgebied van Peru en Bolivia waar bijna 
80 verschillende soorten groeien. Men ontdekte deze plant in de 16e eeuw in de jungle van 
deze landen. De Inca’s wisten al dat de Oost-Indische kers een geneeskrachtige plant is. 
Al snel werd Oost-Indische kers populair in Europese tuinen. 
 

De gladde bladeren groen, ook wel 
grauwgroen genoemd, doen je denken 
aan een wapenschild. Dit heeft bijgedra-
gen aan de naamgeving. De botanische 
naam Tropaeolum is afgeleid van het La-
tijnse woord ‘tropaeum’, waarmee een 
met wapens behangen boom als een te-
ken van de overwinning werd aangeduid. 
 
De Oost-Indische kers is een eenjarige 
plant. De planten komen weer op door za-
den die in de tuin achterblijven en door 
opnieuw zaden te zaaien, bewaard van ei-
gen planten of gekocht. 

Koop biologische zaden als je op deze wijze start met een nieuwe oogst in een volgend jaar. 
Heel belangrijk omdat wie dat weet en ervan geniet veelvuldig gebruik zal maken van de culi-
naire mogelijkheden. 
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De planten kunnen kruipen en klimmen, maar net welke gelegenheid jij ze geeft. Zodra zij de 
haal te pakken hebben gaan ze als een tierelier en zie je ze bijna groeien. 
Oost-Indische kers gedijt ook uitstekend in grote bakken of bloempotten en zo kan eenieder, 
ook degenen met een balkon, deze prachtige planten in eigen omgeving laten groeien en 
bloeien. 
 
De smaak van bloemen, bladeren en 
zaden is enigszins peperachtig, lekker 
pittig maar niet te heet. Je leest ook 
weleens het vergelijk met de mieriks-
wortel.  
Men rekent Oost-Indische kers ook 
wel tot de specerijen. 
Met de bloemen, bladeren en zaden 
is van alles te bedenken. 
De zaden inleggen als kappertjes is 
vrij bekend, maar ze smaken ook 
heerlijk, grof of fijngesneden ver-
werkt, in warme en koude gerechten. 
De bladeren kunnen ook op vele ma-
nieren mee verwerkt worden. Vers 
en gedroogd in sauzen, soepen, andere gerechten, een overvloed aan mogelijkheden. 
De bloemen ogen op een gerecht fantastisch, kunnen ook fijngesneden worden en op dezelfde 
wijze mee verwerkt als de bladeren in groentegerechten, kruidenboter, salades, warme ge-
rechten. Je hebt echt niet het gevoel dat je dagelijks Oost-Indische kers eet als je de planten 
voor vele verschillende gerechten gebruikt. 
We pakken voor veel gerechten ook gemakkelijk een uitje. 

Zo kun je dat ook zien met deze plan-
ten, in de maanden dat zij er volop 
zijn, om ons mensen te plezieren. 
 
Wat als nadeel ervaren kan worden is 
dat Oost-Indische kers bladluis aan-
trekt en ook de rups van het klein en 
groot koolwitje. 
Elk nadeel heeft zijn voordeel.  
Het voordeel is, voor wie een moes-
tuin heeft, dat de Oost-Indische kers 
daarin de andere planten of groenten 
van dienst kan zijn. 
De luizen en rupsen kunnen de Oost-
Indische kers belagen. Wellicht blijven 

de kolen en andere soorten dan gevrijwaard. 
 
Een plant verwant aan de Oost-Indische kers is de knolcapucien, Tropaeolum tuberosum. 
Dit is een voedselgewas dat vooral in Zuid-Amerika wordt gegeten. 
Ook hier kun je deze planten aantreffen. 
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Gedroogde Oost-Indische kers 
 

 
 

  
Oost-Indische kersblad Blad en bloemen 

  
Oost-Indische kersblad op een tray Gedroogd blad 
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 Blad van Oost-Indische kers is fantastisch om te drogen. 
De bladeren van deze heerlijke plant zijn qua geur en smaak vers al 
een feestje om te verwerken, maar gedroogd doen zij het niet min-
der. 
Als kruidje heerlijk toe te passen in vele gerechten. 
De smaak is enigszins peperachtig en alles wat gedroogd is heeft 
een nog een intensere smaak dus wellicht kun je je wel voorstellen 
dat dit gewas in gedroogde vorm niet misstaat in een kruidensorte-
ring zoals velen wel in de keuken zullen herkennen. 
Want kruiden zijn ingeburgerd en potjes, zakjes, doosjes en andere 
verpakkingen met kruiden zijn algemeen bekend. 
Het hebben en gebruiken van gedroogde kruiden, in glazen potjes 
in de keuken, is echt niet verkeerd. 
 

Het drogen is alleen wel even een 'dingetje'... 
Zomaar 'aan de lucht' drogen, dus in bosjes opgehangen, is minder 
succesvol voor de kwaliteit. 
Deze bladeren moeten wel snel kunnen drogen. 
Een droogoven is dan ideaal en te gebruiken voor veel meer soor-
ten kruiden en andere gewassen zoals o.a. fruit en groente. 
Het is zo gemakkelijk een voorraad van het één en ander in huis te 
hebben; heerlijk om aan soepen, groentegerechten, hartige taar-
ten, pizza's en heel veel andere gerechten toe te voegen. 
 

Waarom niet in een gewone oven? 
Een ‘gewone’ oven begint te verwarmen vanaf ongeveer 100 gra-
den Celsius. Het drogen van groenten, kruiden en vruchten vindt 
plaats op temperaturen, variërend van 35 tot maximaal 68 graden 
Celsius. Rond de 40 graden Celsius geniet de voorkeur omdat dan 
de meeste goede stoffen in je te drogen materiaal behouden blij-
ven. De droogtijd zal dan echter aanzienlijk langer zijn, maar dat is 
een keuze.  
 

Hoe droog je jouw materialen? 
Er zijn boeken in de handel die je op weg kunnen helpen bij het dro-
gen van verschillende materialen in een voedseldroger. Daarnaast 
is het een zaak van ‘trial and error’. Je moet zelf ook de nodige er-
varing opdoen in de praktijk. Het drogen van tomatenpartjes en pa-
prikaschijfjes gebeurt heel anders dan het drogen van Oost-Indische 
kersblad. Dit heeft alles te maken met de structuur. Het blad van de 
Oost-Indische kers heeft een heel andere structuur dan appel- of 
paprikaschijfjes. Het heeft ook alles te maken met de hoeveelheid 
vocht in je materiaal. Het is dus een kwestie van uitproberen. Feit 
is, dat je in principe niets kunt verprutsen! Als je constateert dat er 
in bepaalde materialen na een bepaalde droogtijd nog teveel vocht 
zit, dan zet je de oven nogmaals voor een bepaalde periode aan en 
je checkt na die periode opnieuw of het vocht dan verdwenen is. Is 
dat niet het geval, kun je nog een volgende keer drogen, met een 
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iets hogere temperatuur. Je moet eerst even ‘spelen’ met de moge-
lijkheden van de droogoven. 
 

Link naar onze droogoven: 
https://www.slowjuice.nl/merken/byzoo-slowjuicer/byzoo-dehy-
drator-stainless-steel.html?gclid=EAIaIQob-
ChMIxovl4LzU2wIVA4XVCh1gPAb0EAAYASAAEgI1JfD_BwE   
 

De bladeren bewaren we, na het drogen, in een ‘weckpot’ van Ikea. 
We hebben geen aandelen IKEA, maar een feit is, dat deze glazen 
potten ideaal zijn om dingen vochtvrij in te bewaren. De ringen slui-
ten perfect af, waardoor vocht niet in de potten kan doordringen. 
Ook de metalen beugels zijn van een dikkere kwaliteit dan andere, 
soortgelijke potten, waardoor alles een stuk steviger is. 
Deze potten zijn trouwens ook uitstekend geschikt om in te fermen-
teren.  
Door het fermentatieproces ontstaat in de pot een hogere druk dan 
daarbuiten, waardoor de ‘gassen’ die tijdens dit proces vrijkomen, 
naar buiten ontsnappen, zodat de pot vacuüm trekt en de inhoud 
daardoor goed geconserveerd blijft. Wij hebben dit al verschillende 
malen succesvol uitgevoerd. 
 

Maak het blad pas fijn op het moment dat je Oost-Indische kers aan 
een gerecht wilt toevoegen, omdat bij fijn gemalen blad de goede 
stoffen sneller verdwijnen dan wanneer je de bladeren pas later fijn 
maakt. 

 

 

 
 Onze droogoven, uitgevoerd in roestvrij staal 

 
 

 
 

https://www.slowjuice.nl/merken/byzoo-slowjuicer/byzoo-dehydrator-stainless-steel.html?gclid=EAIaIQobChMIxovl4LzU2wIVA4XVCh1gPAb0EAAYASAAEgI1JfD_BwE
https://www.slowjuice.nl/merken/byzoo-slowjuicer/byzoo-dehydrator-stainless-steel.html?gclid=EAIaIQobChMIxovl4LzU2wIVA4XVCh1gPAb0EAAYASAAEgI1JfD_BwE
https://www.slowjuice.nl/merken/byzoo-slowjuicer/byzoo-dehydrator-stainless-steel.html?gclid=EAIaIQobChMIxovl4LzU2wIVA4XVCh1gPAb0EAAYASAAEgI1JfD_BwE
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Gebakken aardappelen met gezonde toevoegingen 
 

 
 
We bakten aardappelen.  
Aardappelen met schil en al, eerst gewassen, daarna in vieren gesneden (langwerpige partjes, 
grote aardappelen kleiner snijden) en even laten koken totdat je er met de vork net in kunt 
prikken. 
 
De aardappelen waren net wel, net niet gaar. Wanneer ze niet werden gebakken hadden ze 
nog net even langer moeten koken. 
Aan het water direct Keltisch zeezout toegevoegd. 
 
De afgegoten aardappelen even laten staan, deksel niet sluitend op de pan om de stoom te 
laten ontsnappen. 
 

   
Rozemarijn (alleen de ‘naaldjes’) Oost-Indische kers Oregano (bloemen en blad) 

 
Aardappelen gebakken en op het laatste moment fijngesneden kruiden toegevoegd. 
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Uit eigen tuin Oost-Indische kers bloemen, bladeren en zaden, oregano en rozemarijn. 
 

   
   

De rozemarijn naaldjes van de takjes afgehaald, de dikkere stelen van de oregano gingen ook 
op de compostbak, alles mooi fijngesneden en toen de aardappelen bijna klaar waren dit alles 
door de aardappelen heen geschept. 
 

   
Ondertussen alvast aardappelen bak-
ken 

Alle fijngesneden ingrediënten door 
elkaar gemixt 

Bij de aardappelen in de pan 

   
Goed door de aardappelen roeren De garnering over de aardappels De bloemblaadjes van de roze Oost-

Indische kers zijn los geplukt ter de-
coratie 

 
Als garnering op het bord enkele bladeren en bloemen van de Oost-Indische kers geschikt.  
De bloemblaadjes van een roze variant los geplukt. 
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Broodje ei en vegetarische loempia's  
Broodje ei en vegetarische 
loempia's, met zaden, 
bloem en blad van Oost-In-
dische kers en gouds-
bloemblaadjes... 
 
 

 
 

  
Oost-Indische kers (bloemen, blad en zaden) Goudsbloem (bloemblaadjes los geplukt) 

  
Oost-Indische kers (zaden fijngesneden) Broodje ei en vegetariasche loempiaatjes) 

 
 

Ingrediënten: • een aantal bloemen per bord van de Oost-Indische kers 

• enkele blaadjes per bord van de Oost-Indische kers 

• een handje zaden van de Oost-Indische kers 

• enkele goudsbloemen; bloemblaadjes los geplukt 

• een paar sneetjes (zelfgebakken) brood 
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• twee gekookte eitjes per persoon 

• twee vegetarische loempiaatjes per persoon 

• peper en zout naar smaak 

• eventueel wat ketjap manis en wat chilisaus of wat sambal 
oelek naar smaak bij de loempiaatjes 

• biologische roomboter voor op de boterhammen 

 
Werkwijze: 
De werkwijze is eigenlijk heel eenvoudig: 
Verwarm de loempiaatjes volgens de beschrijving op de verpakking. 
Kook de eieren zes à zeven minuten. 
Besmeer de boterhammen met wat biologische roomboter. 
Snijd de zaden van de Oost-Indische kers ragfijn. 
Snijd de eieren in tweeën (of in plakjes, dat kan ook) en leg ze op de boterhammen. 
Leg de loempiaatjes erbij. 
Decoreer de boterhammen met enkele Oost-Indische kersbloemen en los geplukte bloem-
blaadjes van de goudsbloemen.  
Strooi wat fijngesneden zaad van de Oost-Indische kers over het geheel. 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
16 

Thee van Oost-Indische kers 
 

 
 

 

 
 

 
 
Oost-Indische kers is heel gezond om in de maaltijd te verwerken, om rauw te nuttigen, om 
er tinctuur van te maken, om er... van alles mee te doen. 
 
Zet eens een pot thee van deze heerlijke bladeren en geweldige bloemen. 
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Pannenkoeken met... 
Pannenkoeken met appel-
schijfjes en natuurlijk 
Oost-Indische kers, de 
bloemen en blaadjes aan-
gevuld met de bloem-
blaadjes van de gouds-
bloem. 

 
 

  
Oost-Indische kers Goudsbloem (blaadjes los geplukt) 

  
Pannenkoek aan een kant bakken Ook de andere kant even bakken 

 
 

Ingrediënten: • de ingrediënten die jij gebruikt om pannenkoeken te bakken 

• een aantal bloemen per pannenkoek van de Oost-Indische 
kers 

• enkele mooie gave blaadjes per pannenkoek van de Oost-In-
dische kers  
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• enkele goudsbloemen; bloemblaadjes los geplukt 

• zeer dunne appelplakjes voor in het beslag 

 

Werkwijze: 
Maak een pannenkoekenbeslag zoals je dat gewend bent. 
Verwijder uit twee of drie appels de klokhuizen en snijd de appels in dunne plakjes. 
Doe de plakjes appel in het beslag.  
Verhit de koekenpan op een vuurbron en doe een spitje roomboter in de pan. Laat de boter 
smelten. Schep dan een soep-opscheplepel s en appelpartjes in de pan. 
Laat dit even bakken tot de bodem gaar begint te worden. 
Leg dan blaadjes en bloemen van de Oost-Indische kers en de los geplukte blaadjes van de 
goudsbloem op het nog vochtige beslag. Keer de pannenkoek om en laat de ‘bloemige’ kant 
ook even bakken. Laat dit niet te hard gaan, andere blakeren de bloemen en blaadjes. 
Leg dan de pannenkoek op een bord en decoreer deze nog met wat verse blaadjes en bloe-
men van de Oost-Indische kers en de goudsbloem. 
 

Decoratieve tip 
 

 
 
Door de mooie kleuren van de bloemen van de Oost-Indische kers en de lekkere, peperach-
tige smaak, zijn zij, ook in combinatie met mooi gaaf blad, perfect als decoratie bij een maal-
tijd. 
Hier werden zij gebruikt als decoratie bij een maaltijd met gebakken aardappelpartjes. 
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Water met Oost-Indische kers en citroen 
 

 

In deze kraantjeskan werd niet alleen Oost-
Indische kers gedaan, maar ook enkele 
schijven citroen. (De biologische natuurlijk). 
 
De smaak van het water wordt nu fris-
peperig (een vleugje).  
De Oost-Indische kers smaakt wel enigszins 
peperig, maar het is geen doordrammende 
smaak. Het is zo’n smaakje van flauw op de 
achtergrond… het is er wel, maar overheerst 
niet. 
 

 
 

 

Sfeertje Oost-Indische kers 
 

De bloemen en blaadjes staan fantastisch als decoratie op een gemengde salade. 
Een feestje op je bord. 
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Antiviraal! Proost op je gezondheid! 
 

Wat doen we toch moeilijk, het kan zo eenvoudig... 
Oost-Indische kers... de reddende engel, een schoonheid om te zien en helend. 
Wonder, o wonder, de natuur heeft van alles in haar gezondheidskoffer. 
Een tinctuur van Oost-Indische kers, eenvoudig zelf te maken, werkt antiviraal, antibiotisch, 
desinfecterend en slijmoplossend. 
Men neme een glazen pot of fles. Doe wat scheuten van de Oost-Indische kers, blad, bloemen, 
zaden, het maakt niet uit, in de pot of fles. Giet daar wodka of jenever bij en laat dit mengsel, 
goed afgesloten, een week of twee tot drie op kamertemperatuur staan. 
 

   
De ingrediënten: blad, bloemen, 
stengels en zaden van de Oost-
Indische kers 

Alles in een schone glazend pot Wodka erbij en twee tot drie weken 
laten trekken 

 
Wel even dagelijks even schudden en na deze weken de inhoud van de pot of fles zeven. 
Giet dan de tinctuur die dan klaar is voor gebruik in een brandschone fles. 
In barre tijden neem je driemaal daags een klein half uurtje voor het eten een theelepel van 
dit goedje. Antiviraal! Tja... hoe leuk willen we het hebben? Proost, op je gezondheid! 
De bloemen, bladeren en zaden zijn ook eetbaar, dus leef je uit! 
 

   
Direct na het opgieten van de wodka Twee dagen later… 
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Ruim drie weken later gezeefd… 

 

  
Het eindresultaat Onze vriendin houdt de wacht 
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Half oktober 2020 nogmaals geplukt 

  
Even testen Het eindresultaat 

  
En de restanten gaan op de compostbak.  

 

Zolang het niet vriest en je nog steeds mooie Oost-Indische kers kunt scoren kun je weckpot-
ten vullen. Dit zijn ook leuke cadeautjes om te geven maar wellicht ook heel handig om veel 
op voorraad te hebben voor als je anderen hiermee van dienst wilt zijn. 
Denk aan kinderen, ouders, niet iedereen is in de gelegenheid dit zelf te ondernemen. 
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Pizza met wilde aanvulling 
Ken je dat? 
Geen tijd of zin om langer 
in de keuken te staan dan 
strikt noodzakelijk of je 
hebt het te druk. 
 
Je wilt je er ook niet van 
afmaken maar makkelijk is 
wel fijn. 
 
Dan kan een kant-en-klare 
goede pizzabodem met ba-
sis ingrediënten een oplos-
sing zijn die je aanvult met 
de nodige 'wilde' groenten 
en andere kruiden uit de 
tuin. 
 

 

 

  
Oost-Indische kers Salie 

  
Zevenblad Rozemarijn 
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Tijm Alle groene ingrediënten 

 

Inleiding: Een bakje kastanjechampignons, een paar verse uitjes en een pakje 
met plakjes bio-kaas maken het helemaal af. 
De pizza die wij op deze wijze maakten kreeg als extraatje de bla-
deren en zaden van de Oost-Indische kers, zevenblad en enkele 
verse tuinkruiden. 

 

Ingrediënten: Voor twee personen: 
twee pizzabodems (pizza Margherita) 
een bakje kastanjechampignons (schoongemaakt en in dunne plak-
jes gesneden) 
drie à vier uitjes (schoongemaakt en in dunne ringen gesneden) 
een flinke hand blad van de Oost-Indische kers (gewassen en fijn 
gesneden) 
enkele zaden van de Oost-Indische kers (gewassen en ragfijn gesne-
den) 
enkele blaadjes verse salie 
een flinke hand zevenblad 
twee of drie takjes rozemarijn (blaadjes los geritst van de stengel) 
twee of drie takjes tijm (blaadjes los geritst van de stengel) 
wat (gedroogde) kruiden naar smaak 
eventueel kun je nog enkele plakjes vleeswaren toevoegen (ham, 
bacon, o.i.d.) 
Uiteraard zijn alle ingrediënten biologisch! 

 

Werkwijze: 
Snijd alle groene ingrediënten fijn; zevenblad en het blad van de Oost-Indische kers wat min-
der fijn dan de rozemarijn, de tijm, de salie en de zaden van de van de Oost-Indische kers 
(deze snijd je ragfijn). 
Meng alle groen dan door elkaar in een mengkom. 
Verdeel alles over de pizzabodems, inclusief het blad en de fijngesneden zaden van de Oost-
Indische kers en de overige groene ingrediënten. 
Dek dan alles af met de plakken kaas. 
Bak de pizza’s volgens de instructies van je oven. 
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De gesneden ingrediënten.  
Van links naar rechts: zevenblad, blad van de van de Oost-Indische kers, salie; daaronder: tijm en 
rozemarijn en geheel onder: zaden van de van de Oost-Indische kers 

 

 
 
De ‘aangeklede’ pizza voor het bakken en voordat deze werd bedekt met de plakjes kaas 
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Kappertjes van zaden van Oost-Indische kers 
Kappertjes, heerlijk om bij 
verschillende gerechten te 
presenteren en makkelijk 
zelf te maken. 
 
Je kunt hiervoor o.a. de 
dichte knoppen van paar-
denbloemen gebruiken; 
deze verwerk je dus in het 
voorjaar. 
 
De dichte bloemknoppen 
van speenkruid, madelief-
jes, dus voordat de bloem-
blaadjes tevoorschijn ko-
men, er zijn vele mogelijk-
heden. 
 
De zaden van Oost-Indi-
sche kers zijn ook uiter-
mate geschikt, dus wie 
deze in de eigen tuin 
heeft, grijp je kans.  
 

  
Oost-Indische kers (de zaden) Een enorm veld Oost-Indische kers 

 
 

Ingrediënten: • verse zaden van de Oost-Indische kers 

• peperkorrels (bijvoorbeeld de vier-kleuren mix) 

• een flinke theelepel gedroogde dille 

• twee of drie blaadjes laurier 

•  

• Keltisch zeezout 
 

Er zijn meer alternatieven om bij te voegen.  
Lees hierover in de werkwijze. 
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Werkwijze: 
Verzamel een flink portie zaden. 
Gebruik er zoveel als in een glazen potje passen dat je voor ogen hebt. 
Leg de zaden in een schaaltje en schep hier een ruime eetlepel Keltisch zeezout bij. Roer het 
geheel goed door. 
Leg een schoteltje op het kommetje zodat er niets bij kan komen en laat dit een dagdeel 
staan, roer het af en toe een keer door. 
Het zout heeft als invloed dat de zaden zachter en minder scherp worden. 
 
Spoel de zaden goed af met koud water en droog ze in een oude theedoek. Doe ze dan in 
een brandschoon glazen potje (uitgekookt in water met soda of natriumbicarbonaat), aange-
vuld met bijvoorbeeld een stuk of 15 peperkorrels, een flinke theelepel gedroogde dille en 
wellicht twee of drie blaadjes laurier. 
Een andere mogelijkheid is: venkelzaden met steranijs, je kunt hier zelf mee variëren. Ook 
tijm of andere kruiden en zaden zijn uitermate geschikt. 
Mosterdzaad, de zaden van de gewone berenklauw, van pastinaak, kortom: mogelijkheden 
te over. 
Vul het potje aan met biologische azijn of witte wijnazijn tot alles goed onderstaat. 
En nu is het wachten... zet het op een koele plaats (kelder of koelkast) en laat het een paar 
weken staan. 
 
Schoon werken en brandschone potjes gebruiken is heel belangrijk. 
 
 

  
Een flinke hand zaden De zaden in Keltisch zeezout 

  
De zaden in Keltisch zeezout Toevoegen: dille en peperkorrels 
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Geen toastjes, toch een hapje 
 

Kruiden-roomkaas op Oost-Indische kers-blad, versierd met de bonte variant en bloemen. 
Een leuk alternatief en heerlijk. 
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten 
 

Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genie-
ten, is er nu ook voor ieder seizoen een boek ver-
schenen. 
Hierin staat - uiteraard - weer andere informatie 
dan in de nieuwsbrieven.  
 
Verschenen zijn inmiddels: 
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar 
Het ‘wilde’ genieten – Zomer 
Het ‘wilde’ genieten – Najaar 
Het ‘wilde’ genieten – Winter  
 
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.  
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene 
informatie; het overgrote deel van het boek be-
staat uit recepten.  
 
Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram 
afgemeten recepten, het zijn eerder handreikin-
gen naar en uitdagingen tot hoe jij ‘wilde’ groen-
ten, kruiden, bloemen en vruchten kunt gebrui-
ken in de keuken. 
 Als je de recepten volgt, kom je echt wel tot heel 

lekkere maaltijden, maar je wordt ook uitgedaagd om zelf ervaring op te doen met deze zaken. 
Je hoeft niet de Hogere Hotelschool te hebben gevolgd om tot mooie maaltijden te komen! 
 
De boeken kosten € 24,95, inclusief verzendkosten. Voor adressen buiten Nederland vragen 
wij een bijdrage in de verzendkosten. Deze kan variëren. PostNL rekent diverse tarieven voor 
verschillende landen. 
 
Bestellen kan via: 
anneke@project7-blad.nl  
 
Ook de eerdere boeken kunnen uiteraard nog steeds besteld worden! 
Geef in je mail even aan welk boek je wilt bestellen. 
 

Let op! 
Als jij een nieuwe kandidaat aanbrengt die onze cursus gaat volgen, en deze persoon heeft 
zijn of haar cursusgeld betaald, mag jij aangeven welk boek je wenst te ontvangen, als dank 
voor het aanbrengen. Neem even contact op met Anneke via het bekende mailadres: 
anneke@project7-blad.nl  
Als je zelf alle boeken al hebt, kun je ze ook ‘sparen’ om weg te geven, en zo anderen weer op 
ideeën brengen. 

 

mailto:anneke@project7-blad.nl
mailto:anneke@project7-blad.nl
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