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De springbalsemien springt van hot naar her…
De springbalsemien, een springerig typje dat
graag iedereen verrast.
Wanneer je deze schoonheid in je tuin hebt
staan dan kan het zomaar gebeuren dat zij op
plaatsen opduikt waar jij haar helemaal niet
had bedacht, laat staan geplant of gezaaid.
Haar… deze plant roept bij mij op dat we spreken over haar.
De uitstraling van de bloemen, het feit dat
springbalsemien een ballerina-achtige naam
lijkt, daarom ik spreek over ‘haar’ bij deze
plant.
Reuzenbalsemien is ook een benaming maar
springbalsemien gebruiken we vaker. Beide
namen geven de plant goed weer want groot
kan zij ook worden. Reusachtig groot met
dikke stelen, bij de grond heel dik als de plant
echt hoog is.
Dit moment van het jaar is niet verkeerd om
deze plant eens even te belichten omdat de zaden in grote hoeveelheden gescoord kunnen
worden.
Via verschillende voorbeelden krijg je ook een idee wat je met de bloemen en kiemen kunt
ondernemen. Vanaf het voorjaar tot in het najaar is de springbalsemien te gebruiken.
Via de diverse salades komen er vanzelf ook andere eetbare bloemen voorbij.
Soorten die nu te oogsten zijn, soorten die bij het voorjaar horen omdat dan de kiemen te
vinden zijn, kortom; een overzicht over verschillende maanden.
Maar de zomerse gerechten laten je ook andere mogelijkheden zien.
Gladiolen zijn nu te gebruiken als je deze in de tuin hebt, of over biologische snijbloemen kunt
beschikken.
Zo krijg je meteen andere mogelijkheden aangereikt via de blik op madam springbalsemien.
De meningen zijn verdeeld als we spreken over geliefd.
Velen benoemen dat het een exoot is, maar madam springbalsemien heeft nu eenmaal grote
delen van Europa veroverd dus laten we maar kijken naar wat we er wel mee kunnen doen in
plaats van al mopperend te vertellen dat ze niet in onze gebieden thuishoort.
Wie bepaalt dat eigenlijk?
Mensen emigreren toch ook?
Mensen nemen planten en zaden mee uit verre oorden.
In vroegere tijden lieten bepaalde figuren van alles ‘aanrukken’ wat van elders kwam en dat
gebeurde ook met planten.
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We ontkomen er niet aan dat ook planten zich verplaatsen en verspreiden, dit is inherent aan
het gedrag van de mensheid.
Stoppen met mopperen op springbalsemien, geniet van deze springerige dame wil ik tegen
iedereen zeggen die haar altijd met een dubbele gedachte bekijkt.
Gewoon accepteren en leren wat ze voor ons kan betekenen.
De zaden smaken heerlijk nootachtig dus leef je uit! Door de zaden te nuttigen komen daar
alweer geen nieuwe planten van.
En in het voorjaar komen de kiemen op waar je ook wat van kunt eten.
Madam springbalsemien bedoelt het gezellig, ze fleurt menige hoek op, zowel in de vrije natuur als in tuinen.
Van mij mag ze blijven. Wel onder toeziend oog van ons want er zijn grenzen maar tussen
opletten of negeren en willen uitbannen zit nog een wereld van verschil.
Geniet van madam springbalsemien.
Spring eens uit de band en laat je maaltijd er bloemig uitzien.
Een springerige groet,
Anneke
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De reuzenbalsemien of springbalsemien
Impatiens glandulifera
Reuzenbalsemien, springbalsemien, beide Nederlandse benamingen kloppen wel als je naar
deze plant kijkt.
Een reusachtige eenjarige plant die wel tweeënhalve meter hoog kan worden. Dat benadrukt
de naam reuzenbalsemien.
Springbalsemien, ook die benaming is zeer treffend want wanneer de zaden uit de vruchten
vrijkomen dan springen zij letterlijk weg.
Een balsemien, deze plant heeft ook iets damesachtigs wanneer we de bloemen aanschouwen. Een balsemien die groot kan worden en op krachtige wijze de zaden in het rond laat
springen.
De bloemen zijn vrij fors, tweeënhalve tot vierenhalve centimeter. Van juli tot september kunnen we volop genieten van de bloemen die met twee of tot wel veertien bloemen in trossen
staan in de oksels van de bovenste bladeren.
Wanneer we vertellen dat we de springbalsemien ook culinair kunnen inzetten dan wil dat
nog weleens commentaar opleveren want… Het is een invasieve exoot.
Wie de mening deelt dat exoten niet in onze omgeving horen te staan heeft dan toch wel een
probleem.
Dit soort planten is niet uit te roeien en dankzij de leefwijze van de mens hebben er over de
aarde nu eenmaal vele verschuivingen plaatsgevonden.
Op een gegeven moment zullen we gewoon moeten accepteren dat dit een feit is.
Het is niet te wensen dat alle planten die men wil laten verdwijnen met gif bestreden worden,
wat ook dan niet tot een volledige vernietiging zal leiden. Met velen handmatig verwijderen,
ook daar is geen beginnen aan.
Wat wel een optie is: eet de zaden op. De zaden zijn heerlijk, smaken nootachtig en kunnen
op vele maaltijden toegepast worden.
Wel even een trucje om ze ‘te vangen’. Handig is het om een potje of zakje bij je te hebben
waar je de vruchten in laat openspringen of de vruchten met zaden en al in doet om ze vervolgens thuis in een schaal te openen.
Heel leuk is het als je aan de wandel bent en rijpe vruchten aan de springbalsemien tegenkomt
om daar je hand omheen te doen, even de vruchten aan te raken en hup… de zaden vliegen
in het rond als je ze niet goed opvangt. De vijf delen van de vrucht rollen zich automatisch op.
Vervolgens zie je opgekrulde delen van de vrucht. Dat ziet geweldig, net kleine kunstwerkjes.
De naar noten smakende zaden zijn een welkome heerlijkheid om tijdens het wandelen op te
eten. Zowel de witte als de donkere zaden zijn eetbaar. Het verschil van kleur geeft de rijpheid
aan, de donkere zijn rijper. De zaden kunnen ook net als pijnboompitjes even geroosterd worden.
Met kinderen is dit natuurlijk helemaal een feestje om uit te voeren.
Springbalsemien komt van oorsprong uit de Himalaya, vooral uit Tibet maar ook uit India.
Rond 1850 bracht men de springbalsemien mee naar Europa vanuit Noord-India. Rond 1915
is de plant in Europa gaan verwilderen. In heel West-Europa treffen we deze opvallende planten aan.
Sinds 2017 is deze soort opgenomen op de lijst van soorten die volgens de Europese Unie
zorgwekkend zijn.
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Het gevolg is, dat als een plant op deze lijst staat, hij niet meer geïmporteerd, gekweekt, vervoerd of verkocht mag worden. In geen enkel land vallend onder de Europese lidstaten.
Nu kunnen ze dit zo presenteren maar niemand zal bedenken de springbalsemien te gaan
verkopen want via zaden komen ze overal en je bedenkt ook niet om er boeketten van te
maken voor de handel, volledig ongeschikt omdat het soorten zijn die geen moment droog
vervoerd kunnen worden en dus snel de koppen laten hangen.
Springbalsemien zal nooit een product voor de handel worden.
Springbalsemienen gedijen uitstekend langs of in de buurt van water. Denk aan sloten, greppels en beken.
Springbalsemienen zijn dol op een stikstofrijke bodem die basisch is.
De planten kunnen in no-time een groeispurt maken. Wanneer je er een paar in je eigen omgeving of tuin hebt dan kun je dit proces mooi volgen en nog zul je er versteld van staan, als
je een paar dagen minder alert bent, hoe groot een plant is geworden. Stengels die dan bij de
grond ook enorm dik zijn.
Hommels, honingbijen en andere insecten die helpen met bestuiven bezoeken graag de
springbalsemien.
In het najaar dan is het snel gedaan met deze reusachtige planten. Ze komen met veel bravoure maar hun aftocht kan ook snel gaan. Zeker wanneer de nachten kouder worden, de
regen zijn sporen achterlaat op eenjarige gewassen, dan ziet de springbalsemien er niet echt
‘damesachtig’ meer uit.

De kiemen van de springbalsemien
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De kiemen zijn voor ons ook gezond om te nuttigen.
Deze kiemen zijn gemakkelijk herkenbaar, maar zoals met alles, je moet het weten. Wanneer
je springbalsemien in je tuin hebt dan kun je de kiemen die het jaar erna weer verschijnen snel
herkennen.

Het blad van de springbalsemien

Een andere optie is: ga aan de hand van wat wij hier tonen naar een plek waarvan je weet dat
daar altijd volop springbalsemienen staan. Het moet gek gaan als daar in het voorjaar geen
kiemen opkomen want ze komen bij tijd en wijle in groten getale op. Dikke plakken, dicht op
elkaar.
Een kiem is krachtig, een kiem die als doel heeft een grote plant te worden heeft power.
Kiemen geven ons power, denk maar aan de kiemen die je in de natuurwinkel of elders koopt.
Er zijn veel soorten kiemen te koop of zelf te kweken.
Kiemen zijn gemakkelijk toe te passen in de maaltijd, op een broodje kaas, op een salade,
bedenk het maar.
De kiemen die we in de vrije natuur en/of eigen tuin kunnen scoren zijn natuurlijk fantastisch
om op het aanrecht te verwerken. Maar overdrijf niet als je ze wilt toevoegen. Een paar, leuk,
wellicht nog leuker gecombineerd met andere ‘wilde’ groenten die in die periode te vinden is.
In de maand april dan zijn ze goed zichtbaar.
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De bladeren zijn eetbaar vóórdat de plant bloeit.
De bladeren kunnen verwerkt worden in gekookte gerechten. Rauw zijn ze niet lekker en ook
niet gezond om te nuttigen. Dat komt door de aanwezigheid van calciumoxalaat. Dat kan opgeheven worden door de bladeren te koken of te drogen.
De bloemen zijn een feestje op je bord qua uitstraling, werkelijk prachtig.
Zowel de bijen, hommels en mensen kunnen genieten van de bloemen.
Als eetbare bloemen plukken we geen grote aantallen, wat onze kleine gevleugelde vriendjes
zeer kunnen waarderen.
Springbalsemien, als eerste zijn de kiemen eetbaar. Daarna de bladeren tot de bloei en vervolgens de bloemen en zaden.
Zodra de eerste bloemen verschijnen komen er al vrij snel vruchten met de zaden waardoor
we lange tijd kunnen genieten van zowel de bloemen en de zaden. Wat samen een leuk effect
geeft om te verwerken.
De roze springbalsemien zien we het meest maar er zijn ook donkerder kleuren en witte exemplaren te vinden.
Ondanks dat de springbalsemien in ‘de hoek van invasieve exoot’ is geplaatst kan ik niet anders zeggen dan dat ik heel veel van deze plant houd.
Wat een plaatje…

De bloemen van de springbalsemien in verschillende kleuren
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Hieronder: de nog onrijpe vruchten van de springbalsemien
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Zeg het met bloemen
Een bord met plakjes komkommer.
Niets mis mee. Als je dat op tafel presenteert wanneer je met meerderen bent zal niemand je
aanspreken dat er iets mist, dat het saai is of dat het echt niet kan.
Het staat leuk, het nodigt uit.
Alleen... met een paar eetbare bloemen heb je snel een feestje op tafel. Bloemen doen je
glimlachen, zorgen dat er anders naar een maaltijd gekeken wordt, lokken opmerkingen uit,
kortom: eetbare bloemen geven de samenkomst een extraatje. Ook is dit een speelse manier
om anderen, die niet bekend zijn met eetbare bloemen, even te triggeren in positieve zin.

Feestje met springbalsemien
Met springbalsemien kun je van alles een feestje maken.
Een paar bloemen zijn zo geplukt en staan fantastisch, ook een gebakje krijgt meteen een extra lift ook al zag het er zonder de bloemen al mooi uit.
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Bloemige salade...
Men neme een krop willekeurige sla, wij gebruikten ijsbergsla.
We plukten enkele frambozen en bramen uit de tuin, zij mochten prijken op de fijngesneden
sla.
De eetbare bloemen, ook uit eigen tuin, zorgden voor een overdosis aan zomergevoel.
Het moge duidelijk zijn dat deze bloemen niet recent gekocht zijn in een willekeurig tuincentrum. Wij verwerken altijd onbespoten, onbewerkte gewassen en de ijsbergsla was van biologische oorsprong.
De bloemblaadjes van de astertjes en geranium sierden los geplukt de salade.
Begonia's, bloemen en bladeren, smaken appeltjesachtig, friszurig.
De zaden van de springbalsemien smaken nootachtig en mochten ook meedoen.
Geinig voor weinig!
Het oog wil ook wat en eetbare bloemen 'dwingen' dat je samen met meer aandacht naar de
maaltijd kijkt.
Eetbare bloemen verhogen de sfeer!

De bloemen van de springbalsemien

Cosmea

Cosmea

Begonia
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Aster

Geranium

Geranium

De verschillende bloemen
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Twee nichtjes samen met een gladiool op de sla
Sla met gladiool, springbalsemien en vlijtig liesje.
Een schaaltje sla opgeleukt met de bloemblaadjes van een gladiolen bloempje, met springbalsemien en een vlijtig liesje.
Gladiolen bloemen zijn eetbaar, uiteraard uitsluitend van biologische bollen. Ze zijn er in vele
maten en kleuren en zo kun je tot verrassende creaties komen. Wel plukken we de bloemblaadjes los en gebruiken we niet de stamper en meeldraden.
De naam van het vlijtig liesje is: Impatiens walleriana. De naam van de springbalsemien is:
Impatiens glandulifera.
En zo is zichtbaar dat het familieleden van elkaar zijn. Laten we zeggen: twee nichtjes vieren
een feestje, samen met een gladiool, op een kommetje sla...

De bloemen van de springbalsemien

Vlijtig liesje

Gladiool

De salade
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Springbalsemien in goed gezelschap
De bloemen en zaden van de springbalsemien mochten deze toastjes, samen met de zaden
van de brandnetel en de bloemblaadjes van een chrysantje, versieren.
Chrysantjes smaken wat kruidachtig.
Een opmerking die bij de chrysant zeker gemaakt moet worden is dat je alleen onbewerkte
chrysanten voor culinaire doeleinden gebruikt.
Chrysanten zijn eetbaar, bloemen, bladeren, maar deze kanttekening plaatsen we tot vervelens aan toe, wat uiteraard voor alle bloemen van toepassing is.
De springbalsemien laat zien dat een combinatie met andere toevoegingen ook niet misstaat.

De bloemen van de springbalsemien

De bloemen van de chrysant

De zaden van de brandnetel

Op een toastje met een lekkere ‘dip’

Piepjonge blaadjes van de brandnetel ‘branden’ nog niet.
Deze kun je dus gewoon gebruiken zonder dat je het gevoel hebt dat je mond in brand staat.
De zaden branden ook niet, maar zijn wel heel lekker!
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Komkommer op zijn zomers
Een komkommer, samen met basilicum, peterselie en een fijngesneden uitje, vormden de
basis. Een eenvoudige dressing met een beetje yoghurt aangevuld met olie, azijn en citroen
past goed bij de frisse komkommer.
Deze komkommersalade kreeg een hoog gehalte aan zomerse uitstraling door de bloemblaadjes van anjertje, begonia bloem en blad, de bloemblaadjes van een tweetal dahlia's,
muskuskaasjeskruid en de springbalsemien.

Anjertje

Begonia (bloem en blad)

Dahlia (bloemblaadjes)

Muskuskaasjeskruid

Basilicum

Peterselie
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Springbalsemien

Alle ingrediënten
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Tomaten als basis
Een paar tomaten in plakjes gesneden waren de basis van deze salade.
Niets mis met plakjes tomaat. We hadden niet zo heel veel zin om ons druk te maken. Je
hebt van die momenten dat het best even snel mag, liefst wel met een goed gevoel maar
zonder poespas.
Dit bordje was dan ook snel gecreëerd om er op tafel bij te presenteren als groente. Verse
blaadjes zevenblad uit de tuin samen met de zaden van de brandnetel, enkele bramen en
frambozen die rijp waren en als kers op de taart mocht de springbalsemien zaden en bloemen leveren. Dergelijke bordjes tonen gezellig en zijn zo tot stand gebracht.

Springbalsemien

Brandnetelzaden

Zevenblad

De salade

Toegevoegd: een handje bramen en
frambozen

Heerlijk!
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Voorjaar in de schaal
De bloemen van fruitbomen zijn eetbaar, in het voorjaar scoorden wij perzikbloesem uit eigen
tuin.
Een salade; de basis bestond uit het blad van radijs, een komkommer en een glazen potje
linzen, aangevuld met daslook, kiemen van springbalsemien, look-zonder-look, veldkers en
zevenblad.
Als eetbare bloemen ter verhoging van de gezelligheid op tafel mochten de bloempjes van
onze mooie perzikboom, stengel-loze sleutelbloem (primula) en viooltjes de show stelen.

Daslook

Perzikbloesem

Look-zonder-look

Kiemen van de springbalsemien

Veldkers
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Zevenblad

Stengelloze sleutelbloem (Primula)

Viooltjes

Het resultaat. Niet alleen lekker, maar ook heel mooi!
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Roze bloemenparade
Sla, aangevuld met tuinkers, een heel gezond plantje met een hoog vitamine C-gehalte.
Te vinden in vele tuinen, een kruisbloemigen-soort vallend onder de familie kool en aanverwante soorten. De zaden van de springbalsemien geven een nootachtige smaak.
Als garnering een aantal roze bloemige dames in het gezelschap van de springbalsemien.
De bloemblaadjes van twee kleuren cosmea, van twee soorten dahlia's samen met de springbalsemien zorgen voor een ware bloemenparade op een bordje sla.

Springbalsemien

Springbalsemien in diverse kleuren

Cosmea

Cosmea

Dahlia

Dahlia
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Alle ingrediënten

Veldkers

Veldkers

De gemengde salade

Kiemen op een broodje
Een broodje geitenkaas, aangevuld met de kiemen van de springbalsemien.
De kiemen scoorden we uit eigen tuin.
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Kiemen van de springbalsemien, op een broodje geitenkaas

Klein maar fijn
Een klein schaaltje met een gemengde salade kreeg net even dat extra's door de geraniumbloempjes en de springbalsemien.
De zaden van springbalsemien mochten ook meedoen.

Springbalsemien

Geranium
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Het resultaat

Bloemen en zaden tegelijk verwerken
De bloemen en zaden kun je tegelijkertijd verwerken omdat er zowel bloemen als vruchten
met zaden aan de planten te vinden zijn.
Deze toastjes kregen een feestelijke aanblik door de bloemen en zaden. De lichte zaden zijn
minder rijp dan de donkere maar smaken ook prima.
Je hoeft ze dus niet te sorteren omdat het een verrassing is wat er uit de vruchten springt,
licht of donker of beiden tegelijk.
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Wilde aanvullingen
Zoals je op de foto hiernaast zult zien, stamt dit
recept uit het voorjaar.
Om deze maaltijd aan te
vullen met hieronder genoemde ingrediënten,
moet je dus nog even geduld hebben.
Maar… het wachten zal
worden beloond, dat is zeker!

Daslookblad

Hondsdraf

Kiemen van de springbalsemien

Bloeiende springbalsemien
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Veldkers

Veldkers en hondsdraf

Zevenblad

Alle ‘wilde’ ingrediënten (voor één persoon)

Inleiding:

Wilde aanvullingen kun je bij elke maaltijd toepassen.
Kiemen zijn krachtig, een kiem heeft de intentie een grote plant te
worden en daar is power, groeikracht voor nodig.
De kiemen van de reuzenspringbalsemien beginnen weer op te duiken en wij laten al deze kiemen beslist niet tot volwaardige planten
uitgroeien.
Een paar in de tuin is geweldig, de bijen en hommels zijn er blij mee
en na de bloei smaken de zaden ook overheerlijk maar nu kunnen we
genieten van de kiemen.
De jonge scheuten en blaadjes kun je als een groente gebruiken.
De bloemen zijn ook eetbaar; zij sieren een salade of je kunt ze bijvoorbeeld verwerken op een toastje.

Ingrediënten:

•
•
•
•
•

daslookblad
hondsdraf (klein beetje, het staat zo leuk, maar we gebruiken
dit gewas zeker niet als een groente, de smaak is kruidig)
kiemen van springbalsemien
veldkers
zevenblad
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Werkwijze:

Wij kookten een macaroni en meestal hebben we dan over voor een
tweede keer.
De eerste dag hadden wij geen wilde groenten toegevoegd.
Wanneer je zo’n maaltijd de tweede dag dan aanvult met wilde
groenten (die in de eigen tuin voor het grijpen staan) dan geeft dat
net even een beter gevoel.
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