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De zonnebloem als hoofdrolspeler op het toneel 
 

 
 
De zonnebloem spreekt velen tot de verbeelding. Een opvallende verschijning die ongelofelijk 
groot kan worden. 
Zonnebloemen, prachtige planten om er ook bij kinderen de aandacht op te vestigen. 
Algemeen bekend zijn de wedstrijden ‘Wie kweekt de langste zonnebloem?’. 
Zonnebloemen zijn één brok power als je bedenkt dat in het voorjaar een zonnepit, het zaadje 
in een potje of direct in de volle grond gaat en er in de loop van de zomer bloemen ontstaan, 
er in korte tijd een enorme hoeveelheid blad aan een dikke stengel kan ontstaan en bloemen 
zo groot als borden. 
De zonnebloem verdient ook extra aandacht als we de culinaire kanten belichten. 
Eerlijk gezegd moet ik opbiechten dat ik al jaren deel wat eetbaar is, wat de mogelijkheden 
zijn maar er zelf weinig mee had uitgevoerd. 
Daar is verandering in gekomen want in korte tijd na verschillende gerechten, thee gedronken 
te hebben en volop genoten te hebben van de vele biologische zonnebloemen, aangeschaft 
voor deze expeditie, kunnen we zeggen dat we zelf nog net geen wandelende zonnebloem 
zijn geworden. 
Met heel veel plezier zijn bijna alle receptvoorbeelden in de afgelopen dagen tot stand geko-
men. Je krijgt een gevarieerd aanbod van o.a. eenvoudige thee, van een samenstelling ge-
droogde thee, gebakken ei, broodje ei versierd, soep versierd, watertjes met smaakjes, deco-
ratiemogelijkheden die door iedereen zijn uit te voeren als je daar plezier in hebt, om iets 
gezelligs op je tuintafel, in de tuin of binnen neer te zetten. 
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Wie er zin in heeft kan een hele week met de zonnebloem 
bezig zijn.  
Het leuke is dat je dan ook elke dag overal zonnebloemen 
ziet. Ze vallen dan werkelijk nog meer op, op ansichtkaarten, 
servetten, werkelijk op van alles en nog wat. 
Wat eigenlijk een overbodige opmerking moet zijn maar ik 
kan het niet laten… We gebruiken geen zonnebloemen voor 
culinair gebruik die gekocht zijn in de reguliere handel.  
Voor een flinke arm zonnebloemen en knoppen zijn wij naar 
een biologische kweker gereden. Want we hebben van alles 
in de tuin maar helaas zijn de jonge zonnebloemen ten prooi 
gevallen aan de slakken. 
Zij hebben genoten, dat was overduidelijk, wij hielden afge-
kloven stompjes over. 
Dat leverde even een diepe zucht op, maar niet getreurd, 
voor alles is een oplossing. 
Volgend jaar in de herkansing. 
De zonnebloem kan je veel brengen van gezellige borden op 
tafel tot mooie boeketten, van opgemaakte schalen tot ge-
droogde bloemen ter decoratie. 
Je krijgt een veelzijdig aanbod, pik er uit wat bij je past, wat 

je in elk geval gemakkelijk kunt uitvoeren want als je eenmaal een plant op je aanrecht hebt 
verwerkt dan is het nieuwtje eraf en gaat het steeds normaler worden. 
Een zonnige week gewenst, geniet met volle teugen van de prachtige schoonheden die graag 
groots staan te pronken. 
Daarom mag de zonnebloem via deze bijdrage als hoofdrolspeler op het toneel staan! 
 
Zonnige groeten, 
Anneke 
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Zonnebloem - Helianthus annuus 
 

 
 
De zonnebloem, wie kent deze prachtige bloem niet? 
Een opvallende verschijning, schitterende kleuren, van zachtgeel tot diep donkergeel, bruine 
tinten, prachtige harten, lage soorten en hoge soorten. 
Gemiddeld kan de zonnebloem wel 3 meter hoog worden met uitschieters naar 4 tot 5 meter. 
De zonnebloem hoort tot de composietenfamilie – Asteraceae. 
 

   
 
De zonnebloem is een eenjarige plant, uit een zaadje groeit in korte tijd een reusachtige plant 
die als de vorst inzet weer verdwijnt. Voor die tijd heeft de aftakeling al gezorgd voor een heel 
ander aanzien. De hangende grote uitgebloeide bloemkoppen vertonen een melancholieke 
schoonheid. 
Zaaien kan van april tot half juni. 
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De kiemen zijn eetbaar. Je kunt ook zakjes zonnepitjes kopen die geschikt zijn voor kiembakjes 
maar mocht je veel opkomende kiemen hebben dan kun je er altijd een aantal van op de sla 
verwerken. 
Zonnebloemen beginnen in juli te bloeien en tot in oktober kunnen we de gele bloemblaadjes 
waarnemen. Een plant kan vertakkingen hebben, dus meerdere bloemenhoofden voortbren-
gen. De diameter van een bloemhoofd kan wel 30 cm zijn. 
Kenmerkend aan de zonnebloem is dat de bloemknoppen meedraaien met de zon. In de nacht 
keert de bloemknop terug naar de oostelijke stand. 
Wanneer de knop zich volledig heeft ontvouwd en de zonnebloem bloeit, blijft de bloem in de 
oostelijke stand staan waardoor hij de hele dag naar het oosten wijst. 
De stengels zijn dik en voelen harig. De stengels zijn heel stevig door de grote cellulaire dicht-
heid van het merg. 
De bladeren kunnen heel groot zijn, ruw, hartvormig met opvallende nerven. 
Soms zijn de bladeren ook gekarteld maar dat is afhankelijk van het soort. 
Voor de boeren is er een soort zonnebloem die voor hen aantrekkelijk is, namelijk met een 
hangend hoofd. De bloemen worden daardoor minder beschadigd door luchtvervuiling en vo-
gels. 
 
Zonnebloemen komen van oorsprong uit Noord- en Midden-Amerika. 
De Spanjaarden brachten de zonnebloempitten rond 1530 naar Europa. 
 

   
 
Algemeen bekend is dat zonnebloemolie een product is van de zonnebloem. Deze olie wordt 
gewonnen uit de pitten. 
De zaden (pitten) kunnen gepeld en ongepeld rauw of geroosterd worden gegeten. 
De kiemen die we uit de pitten kweken om als kiemen te verwerken smaken het lekkerst wan-
neer ze maximaal 5 tot 6 cm zijn, de langere kiemen krijgen een bittere smaak. 
De zonnebloempitten worden ook aan vogels en kippen gevoerd. 
De knoppen van zonnebloemen kunnen zowel rauw als gestoomd of gekookt gegeten worden.  
Dan is er het vergelijk met de artisjok. 
 



 
7 

Het blad van de zonnebloem is eveneens eetbaar. Kleine blaadjes staan leuk als decoratie bij 
gerechten en kunnen mee verwerkt worden, maar we zijn het niet gewend de bladeren te 
nuttigen. De vrij jonge bladeren kunnen ook bereid worden net als spinazie. 
Oudere bladeren zijn niet lekker. Voor veevoer is het blad ook geschikt en als zodanig gebruikt. 
De olie in geraffineerde vorm wordt voor industriële doeleinden gebruikt. De bloemen kunnen 
gekookt worden om gele verfstof van te bereiden. 
De stengels kunnen als brandstof dienen wanneer zij eerst gedroogd worden. Daarna zijn zij 
hard en geschikt om deze functie te vervullen. 
De zonnebloem, een veelzijdige plant, een opvallende plant, een plant met power van zaadje 
tot grote reus en alles daar tussenin. 
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Water met... 
 
Water met een smaakje.  
Een algemene omschrijving. Maar wat geeft dan dat smaakje? 
Om water een smaakje te geven kun je heel veel verschillende bloemen, bladeren, kruiden en 
fruit voor gebruiken. Eén soort of gecombineerd met meerdere verschillende soorten. 
Fruit met bloemen en blad. Alleen soorten fruit, alleen diverse bloemen, bedenk het maar. 
Wel is het belangrijk een schone waterkan, kraantjeskan, fles of wat je maar gebruiken wilt te 
gebruiken. 
 
Soms staan eetbare bloemen gewoon leuk, geven die soorten geen smaak af en anderen kun-
nen een goede aanvulling geven aan de smaakbeleving. 
Zo kun je ook bloemen toevoegen die neutraal zijn maar qua uitstraling hun steentje bijdragen 
aan het overkomen, we zeggen dan 'het oog wil ook wat'. 
Zonnebloemblaadjes staan heel gezellig, sprankelen door hun kleur maar zullen niet direct 
een opmerkzame smaak aan het water afgeven. 
Daarentegen doen citroenkruid en citroenmelisse dat wel, zijn beiden gebruikt in deze kraan-
tjeskan. Fruit geeft ook een smaakje af, de frambozen waren hier bij dit voorbeeld verant-
woordelijk voor. 
Goudsbloemen kun je kruidig noemen, zij leveren wel degelijk een bijdrage in het geheel. 
Vijf verschillende soorten. Persoonlijk let ik er altijd op dat ik meestal een oneven aantal in-
grediënten gebruik. Er gaan verhalen rond dat het belangrijk is hierop te letten, voor een 
goede energie. 
Anderen denken wellicht; 'het zal wel', noem het een tic, maar toch hanteer ik negen van de 
tien keer deze regel. Met toegevoegde bloemen en andere eetbare gewassen op een salade, 
met groenten in een soep, ik betrap mij erop dat ik hier wel op let. 
Kaarsen, het heeft totaal niets te maken met dit onderwerp maar naar het schijnt is het be-
langrijk altijd een oneven aantal kaarsen te branden.  
Waarheid of bijgeloof, als je eenmaal dergelijke informatie hebt vernomen dan gaat dat toch 
landen. 
Wat niet wegneemt dat ik soms ook twee soorten toevoeg op bijvoorbeeld een toastje. Maar 

dan denk ik stiekem... het smeersel is nummer drie.       
Maar toch let ik er heel vaak op.  
 
In deze kan dus vijf geplukte soorten. Even benoemen: citroenkruid, citroenmelisse, framboos, 
goudsbloem en de bloemblaadjes van zonnebloem. 
Water met een smaakje, verfrissend, staat gezellig, voor elke gelegenheid geschikt en ook kin-
deren kunnen dit gezellig meedrinken.  
 
Wat wel belangrijk is... 
Een kan met water kun je rustig bijvullen als het water mindert. Wel is het belangrijk dat de 
kan tijdens warm weer niet in de zon en/of volle warmte staat. 
Wanneer het koel weer is kun je de kan over de dag wel bijvullen maar met warm weer is het 
raadzaam de inhoud eerder te verversen. 
De gebruikte ingrediënten kunnen na gebruik op de compostbak als je deze hebt. 
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Weet ook dat de ingrediënten hun smaak hebben afgegeven en wellicht vervuiling uit het wa-
ter hebben opgenomen. 
Het is raadzaam om eventuele kruiden en/of fruit dan ook niet meer te nuttigen. 
Vul voor de gein eens een kan met komkommer.  
Je kunt komkommer in plakjes, blokjes, slingers (waar speciaal keukengerei voor bestaat) in 
een kan met water doen. 
Het water gaat uiteraard naar komkommer smaken. 
Heerlijk fris; voor de gezelligheid kun je komkommerkruid toevoegen, de schattige blauwe 
bloempjes geven een bijzondere sfeer. Komkommerkruid smaakt enigszins naar komkommer 
dus dit versterkt het geheel naast dat het prachtig staat. 
 
Wanneer het water opraakt vul je het weer aan. Na een dag op deze manier de komkommer 
gebruikt te hebben moet je even een stukje proeven. Als het tegenzit is het al aardig of volledig 
smaakloos. 
Logisch want de smaak is afgegeven aan het water. 
Wat met komkommer gebeurt, wat goed te proeven is, gebeurt met alles wat we in kannen 
met water presenteren. Denk niet zuinig en gooi alles weg. 
Het heeft zijn dienst bewezen en voor onze gezondheid is het beter geen 'tweedehands' in-
grediënten te gebruiken. 
 
Water met een smaakje, je kunt hier eindeloos mee variëren en prachtige sfeertjes op tafel 
creëren. In de winter zijn er ook genoeg mogelijkheden, denk ook aan bepaalde groentesoor-
ten samen met kruiden. 
Gember, citrusfruit, we kunnen een hele lijst bedenken. 
Water, bronwater met een huppeltje, wat je maar wilt. 
Leef je uit! 
 
Extra noot: Let er wel op dat je een glazen kraantjeskan koopt als je deze wilt aanschaffen. In 
de handel zie je ook regelmatig plastic varianten. 
 

   
Citroenkruid Citroenmelisse Framboos 

  

 

Goudsbloem  Zonnebloem (bloemblaadjes)  



 
10 

  

 
 

 

 

 
 

Een variant op ‘Water met een smaakje…’ 
 
Water met een andere samenstelling om een smaakje af te geven aan het water. 
Chrysanten smaken kruidig. Munt smaakt naar pepermunt en de zonnebloemblaadjes verho-
gen de sfeer en geven natuurlijk wel een zonnige energie af aan het water. 
 
Alles is energie. De blaadjes van de zonnebloem doen ook mee in dit verhaal alleen kunnen 
we geen herkenbare smaak benoemen bij dergelijke combinaties in water. 
Er zijn diverse soorten munt, het maakt niet uit welke je voorhanden hebt. 
Chrysanten, bloem en blad zijn eetbaar. Een heel takje kan dus in een karaf, fles of kraantjes-
kan. 
 
De enige kanttekening die we eindeloos blijven delen is dat je geen bloemen, planten en krui-
den van niet-biologische afkomst moet gebruiken. 
Daarmee zeggen we niet dat alles altijd een bio-label moet hebben. Als jij weet dat een bedrijf 
werkt volgens de regels van biologisch dan is dat uiteraard net zo goed dan wanneer de naam 
biologisch wel benoemd is. 
Er zijn genoeg bedrijven die wel goed bezig zijn maar waarvoor het te kostbaar is een certifi-
caat op hun producten te krijgen. 
Je moet alleen wel zeker weten dat men werkt volgens de regels 'puur natuur'.  
Dit behoeft eigenlijk geen nadere uitleg, de boodschap is dat planten niet gemanipuleerd mo-
gen zijn en er geen gif gebruikt mag worden voor en tijdens de groei, de bodem niet negatief 
beïnvloed mag worden en planten uit de volle grond sterker/natuurlijker zijn dan uit steenwol 
of waterbakken waar een kweker de nodige toevoegingen aan geeft. Ook biologisch is dat 
geen goede basis voor een plant. 
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Een plant hoort met zijn wortels in de volle grond te staan en normaal te kunnen groeien. 
Maar met chrysanten zijn ook vele leuke dingen te ondernemen.  
In China en Japan is het heel normaal chrysanten in de keuken te gebruiken, net zo normaal 
als dat wij dat vinden van Oost-Indische kers, wat inmiddels wel overal bekend zal zijn. 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
De karaf met chrysant, munt en zonnebloemblaadjes stond heel gezellig op een zomerse dag 
in augustus. Een periode van overgang van zomer naar najaar en dan mogen chrysanten ook 
weer een rol spelen. 
 

   
Chrysant Munt  Zonnebloem 
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Bloemenboter 
 

 
 

   
Goudsbloemen Afrikaantjes Alle bloemen, inclusief zonnebloem 

 

Het afrikaantjes heeft een kruidige, pittige smaak. Ook het blad is eetbaar maar voor deze 
boter werden alleen de bloemblaadjes gebruikt. Zo ook van de goudsbloem en de zonne-
bloem. 
Van zowel de goudsbloem en zonnebloem zijn de bladeren ook eetbaar. Hoewel we niet snel 
bladeren van zonnebloemen, uiteraard kleine jonge bladeren in of bij de maaltijd verwerken 
mag het wel benoemd worden dat dit kan. Blaadjes van goudsbloemen kunnen uitstekend in 
salades verwerkt worden. Deze boter mag echt bloemenboter heten vanwege de vele bloem-
blaadjes. Roomboter op kamertemperatuur is gemakkelijk te bewerken met een vork.  
Alle ingrediënten moeten goed verdeeld worden. Voor de sfeer kunnen er wat bloemblaadjes 
op de boter gelegd worden voor deze op tafel gezet wordt. 
 

   
Boter op kamertemperatuur Bloemblaadjes erop gestrooid Goed dooreenmengen een decoreren 
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Bloemkoolsoep gegarneerd met zonnebloembloem-
blaadjes 
“Een eenvoudige, doch 
voedzame soep…” 

 
 

  
Bloemkool, gele courgettes en uien Zeekraal en zonnebloenen (bloemblaadjes) 

  
Bloemkoolroosjes en courgetteschijfjes Fijngesneden zeekraal toegevoegd 

 
 

Ingrediënten: • een bloemkool 

• twee gele courgettes 

• drie witte uien 

• een portie zeekraal 
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• bloemblaadjes van de zonnebloem, los geplukt 

• een klontje roomboter en een lepel kokosvet (geurend) 

• Keltisch zeezout 

 

  
Gebruik een trechter met brede hals Zeekraal en zonnebloenen (bloemblaadjes) 

 

Werkwijze: 
Maak de uien schoon en snijd ze doormidden. Snijd dan van de helften smalle repen. 
Doe de boter en het kokosvet in de pan en laat het smelten. Doe er Keltisch zeezout bij naar 
smaak. Schuif dan de uienreepjes in de pan en fruit ze tot ze glazig zien. 
Snijd ondertussen de bloemkool in roosjes. Doe ze ook in de pan en giet er water bij. Breng 
dit aan de kook. 
Snijd de courgettes in schijfjes. Voeg deze ook toe aan de soep-in-wording. Schenk er dan 
water bij tot alles net onder staat. 
Neem, als de ingrediënten van de soep beetgaar zijn, de staafmixer en pureer de soep. 
 
Omdat we weer een flinke pan bloemkoolsoep hadden, werd een deel van de soep in een 
kleiner pannetje overgeschept. Ondertussen hadden we een flinke hand zeekraal in kleine 
stukjes gesneden. De zeekraal werd in het pannetje gedaan. De soep werd nog even aan de 
kook gebracht. Met het deksel op de pan heeft de pan nog even op laag vuur staan doorga-
ren, zodat ook de zeekraal kans kreeg om te garen. 
De overige soep werd in twee brandschone glazen potten geschept. Deze potten werden 
voor gebruik nog met zo heet mogelijk water gevuld, dat pas weggegoten werd toen de soep 
in de pot ging. 
Met behulp van een trechter met een groot gat schep je soep heel gemakkelijk in de potten, 
zonder de randen vies te maken. 
 
De potten werden bijna tot de rand gevuld en gelijk daarna werd het deksel erop gedraaid. 
Het duurde niet lang voor de deksels vacuüm vastzaten. 
De twee potten daarna in de koelkast weggezet en binnen en paar weken zijn ze op. 
Op deze wijze kun je gemakkelijk de soep even bewaren.  
Wat ik zelf altijd ervaar krijg ik regelmatig bevestigd... soep koken kun je niet in een kleine 
pan en ook niet in een kleine hoeveelheid. Als ik soep kook, dan kook ik een pan soep. Met 
andere woorden, altijd te veel, maar dat kan handig zijn voor een gemakkelijke dag. 
De soep met zeekraal aten we op met... de bloemblaadjes van zonnebloem wat heel mooi 
kleurde dankzij de gele courgettes in combinatie met de witte bloemkool. 
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Toastjes met… 
 

 
 

De bloemblaadjes van het Afrikaantje en de bloemblaadjes van de zonnebloem, op een wa-
tercrackertje met een tomaten-/paprikaspread. 
 

  
 

De teunisbloem, bloemblaadjes van het Afrikaantje en de zonnebloem, op een watercracker-
tje met een tomaten-/paprikaspread. 
 

   

Hiermee is alles begonnen: een grote emmer biologische zonnebloemen, die zowel 

‘voor de sier’ als ‘culinair’ werden toegepast, onder andere als eetbare versiering op 

een toastje met… 
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Bloemblaadjes van de Oost-Indische kers, de zaden van de Oost-Indische kers (heel fijngesne-
den natuurlijk, vanwege de grootte van de zaden en de vrij sterke smaak), en de bloemblaad-
jes van de zonnebloem, op een watercrackertje met een bedje van kruidenkaas. 
 

   
 
De bloemblaadjes van de goudsbloem, los geplukt, de zaden van de springbalsemien en 
bloemblaadjes van de zonnebloem, op een watercrackertje met een bedje van kruidenkaas. 
 
De zaden van de springbalsemien smaken lekker, enigszins nootachtig. De plant produceert er 
heel veel, reden om ze gewoon lekker te gebruiken. 
 

  
  

  
 
De bloemblaadjes van de goudsbloem, los geplukt, de zaden van de brandnetel, en bloem-
blaadjes van de zonnebloem, op een watercrackertje met een bedje van kruidenkaas. 
 
Je kunt verse of gedroogde brandnetelzaadjes gebruiken.  
Zij smaken ook enigszins nootachtig, dus echt lekker.  
De zaadjes ‘prikken’ niet. 
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De bloemblaadjes van goudsbloem, los geplukt, bloempje van komkommerkruid en bloem-
blaadjes van de zonnebloem, op een watercrackertje met een bedje van kruidenkaas. 
 

   
 
De bloemblaadjes van twee soorten dahlia’s, de zaden van de springbalsemien en bloem-
blaadjes van de zonnebloem, op een watercrackertje met een bedje van kruidenkaas. 
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Zonnig ontbijtje 
 

Een ontbijtje met een eitje omgetoverd tot een zonnig ontbijtje. De bloemblaadjes van gladi-
ool, enkele bloemen van leeuwenbek, toppen van Nieuw-Zeelandse spinazie, tomaatjes en 
bloemblaadjes van de zonnebloem zorgden voor een zonnig ontbijtje. 
 

  
Gladiool Leeuwenbek 

  
Nieuw-Zeelandse spinazie Snoeptomaatjes uit eigen tuin 

  
Bloemblaadjes van de zonnebloem Het resultaat 
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Zonnebloemknoppen op je bord 
 
Zonnebloemknoppen kun je eten en dat is leuk om te weten gezien de tijd van het jaar. 
Wie over zonnebloemen beschikt met vele zijtakken zal uit ervaring weten dat veel knoppen 
niet meer echt tot hun recht komen als de tijd van jaar vordert richting nachtvorsten. 
Overigens zullen de bloemen ook niet zo groot worden als die van de hoofdstengel, maar ook 
kleine zonnebloemen zijn leuk en de bloemblaadjes kun je ook dan nog steeds gebruiken. 
 
De knoppen van zonnebloemen kunnen zowel rauw als gestoomd of gekookt gegeten worden.  
Ze zijn te vergelijken met artisjokken. Alleen gesloten knoppen zijn geschikt om te gebruiken, 
ze mogen tijdens het koken niet opengaan, het mooiste is als ze gesloten blijven. 
Dit gerecht kan bij velen apart overkomen. 
Wat goed is om te weten: de knoppen van lage zonnebloemen zonder zijtakken, die je regel-
matig op het land ziet staan, zijn bitterder van smaak dan de knoppen van zijtakken van gro-
tere exemplaren. 
Dat extra bittere zal hem zitten in het feit dat die knop alleen op een steel staat en dikker is 
als knop, gericht op een solo zonnebloemen. 
 
Dit is ook geen gerecht om in grote hoeveelheden te nuttigen maar wel leuk om een paar 
knoppen bij gerechten te presenteren. 
Denk aan rijstgerechten, bij salades, het geeft een leuke sfeer passend bij de tijd van het jaar. 
De saus of boterjus moet het wel even 'maken'. 
 
De zonnebloemknoppen een minuut of vijf, langer niet, laten koken. Afgegoten en even met 
koud water nagespoeld. 
Als saus roomboter gesmolten, daar fijngesneden citroen die op Keltisch zeezout had gestaan 
bijgevoegd en een twee theelepels mosterd. 
Goed geroerd en crème fraîche toegevoegd, wederom goed geroerd en daarna de knoppen 
van de zonnebloemen in de saus gelegd, nog even laten warmen en opgediend. 
Bitter in de mond maakt het hard gezond. 
 
Wat als extra opmerking zeker belangrijk is, is dat velen de echte bittere smaken van groenten 
niet meer kennen. Weet dat alles wat we puur kunnen scoren, wat bitter is, de originele smaak 
is. 
 
Cichorei uit de vrije natuur ervaren velen als bitter terwijl zijn familieleden, andijvie en witlof 
anders worden ervaren omdat de smaak van met name witlof is afgevlakt ten opzichte van 
vroegere tijden. 
 
Je smaak verandert ook naarmate je veel meer groenten uit de vrije natuur verwerkt of als 
deze in je tuin voorkomen.  
Alles is een gewenning en wanneer je een aantal weken je eetgewoonten hebt veranderd dan 
gaat het een soort van normaal worden, dan merk je ook dat bepaalde smaken je niet meer 
voegen die je eerst wel kon waarderen.  
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Dichte knoppen van de zonnebloem Ze moeten nog echt dicht zijn 

  
De dichte knoppen van de zonnebloem Mosterd en ragfijn gesneden citroen 

  
Even koken Na het koken even uit laten lekken 
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Sausje maken Crème fraîche toevoegen 

  
Bloemblaadjes van de zonnebloem erover 
strooien 

Bijgerechtje bij een broodmaaltijd of… 

 

Gekookte zonnebloemknoppen kunnen ook heel goed gepresenteerd worden met een bo-
terjus. Gesmolten roomboter aangevuld met fijngesneden munt, citroensap, zout en peper. 
 

  
De ingrediënten De knoppen worden gekookt 

 

 

Klaar om te eten, in de boterjus  
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Stralende zonnetjes met een lichtje 
 
Zonnebloemen, stralende zonnetjes op steeltjes. 
Zonnebloemen als boeket op een vaas is mooi maar de bloemen kort verwerkt in een decora-
tie geeft ook altijd een mooi effect.  
Dit is een voorbeeld om gemakkelijk een mooi ogende schaal met een kaars te presenteren. 
Een oude schaal van een lampetstel fungeert geweldig voor een beetje robuuste bloemstuk-
ken. In de schaal staat een cilindervaas, steentjes (koffiebonen zijn ook een optie) in de vaas 
waar een kaars in staat. Doe water in de schaal en het leuke 'werk' kan beginnen. 
Begin met het grove groen; verdeel soort voor soort voor een mooie verdeling. 
Als je 'te hooi en te gras' pakt en verdeeld krijg je er niet zo'n mooi evenwicht in dan wanneer 
je soort voor soort verdeeld en van groot naar klein werkt. 
De kleinste bloempjes mogen er het laatst is want als je deze eerder verdeeld verdwijnen zij 
onder de andere bladeren en/of bloemen. Gebruik een scherp mesje om de onderkant van de 
stelen netjes af te snijden en haal overtollig blad van de stelen, blad dat in het water staat zal 
eerder aftakelen en het water vervuilen. Uitgebloeide bloemschermen (in deze schaal van ze-
venblad) geven een fijne uitstraling. Oost-Indische kers en goudsbloemen zijn het laatst toe-
gevoegd als de kleinste en meest kwetsbare bloemen. 
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Zonnebloemen... 
 

Krachtig, mysterieus, power, eigenwijs of... eigen wijs? 
Krachtig voedsel voor bijen en hommels, oogverblindend geel, kunstwerk van Moeder Natuur.  
 

  
De knop; beginnende bloei Hart van een zonnebloem (met hommeltje) 

  
De zonnebloem Ook de achterkant van de bloem is mooi 
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Gebakken ei 
De gele kleur van de zon-
nebloem toont warm en is 
dus een mooie natuurlijke 
decoratie op vele gerech-
ten. 
 
Wij bakten een omelet die 
versierd werd met de los 
geplukte bloemblaadjes 
van de zonnebloem.  
 
Een plaatje van een ont-
bijtje. 

 

 
 

  
Blad van de Oost-Indische kers Zevenblad 

  
Alle ingrediënten Ei met fijn gesneden groenten in de koekenpan 

 
 

Ingrediënten: • zes eieren 

• roomboter om in te bakken 

• peper en zout naar smaak 

• een scheutje chilisaus per bord 
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• enkele sneetjes biologisch brood  
Vers geplukt: 

• een klein handje mooie gave blaadjes van de Oost-Indische 
kers 

• een hand zevenblad 

• bloemblaadjes van de zonnebloem - los geplukt 

 

Werkwijze: 
Was het groen en controleer het blad op ongewenste 'verstekelingen'. 
Het kan zijn dat, in deze tijd van het jaar, koolwitjes hun eieren leggen op het blad van de 
Oost-Indische kers. Uit die eitjes komen rupsen, die hun buikjes dik en rond (vr)eten op dit 
blad, voordat zij zich gaan verpoppen. Dus let daar even op.  
Overigens: een tip is, om Oost-Indische kers te planten naast je koolplanten. Vaak worden 
dan de eitjes afgezet op de Oost-Indische kers, waardoor je kool (nagenoeg) gevrijwaard 
blijft van vraat.  
Was ook het zevenblad. Dep de bladeren droog met een oude theedoek. 
 
Snijd het blad ragfijn. Zo kan het goed door het ei gemengd worden. 
Tik de eitjes in een mengkom.   
Kluts de eieren met een garde. Doe er wat peper en zout bij naar smaak. 
Doe wat boter in een koekenpan en zet deze op lag vuur, zodat de boter smelt, maar niet 
bakt.  
Doe de fijngesneden groenten bij het ei in de kom en meng alles goed dooreen. Wij gebrui-
ken hiervoor een vork in plaats van een garde, omdat de groenten vaak vast gaan zitten in 
de garde. Het ei is eerder toch al luchtig geslagen met de garde, dus nu volstaat een vork. 
Giet, als de boter gesmolten is, het ei-/groenten mengsel in de koekenpan. 
Laat het nu langzaam (op laag vuur) garen. Zo vermijd je het risico dat de groenten verbran-
den (zwart blakeren). Als het ei bijna gestold is, strooi je de bloemblaadjes van de zonne-
bloem over het ei. Besmeer ondertussen de boterhammen met wat roomboter. 
 
Als het ei gaar is verdeel je het over de boterhammen en je strooit tenslotte nog wat verse 
bloemblaadjes over het ei voor een sprankelend effect.  
Je kunt voor de smaak wat chilisaus over het ei sprenkelen. 
 

  
Bloemblaadjes van de zonnebloem erover Heel langzaam laten garen 
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Verdeel het ei over de boterhammen Dit ei/deze omelet was voor twee personen 

 

 
 

Het drogen van zonnebloemen 
 
De mooie blaadjes van de zonnebloem en gave bladeren werden op fijnmazige roosters van 
de droogoven gelegd en gedroogd, bij een temperatuur van achtenveertig graden en een 
droogtijd van vier uur. De resultaten kun je gebruiken in bijvoorbeeld een theemengsel.  
Wij gebruiken een Byzoo roestvrijstalen ‘opvouwbare’ droogoven, type Scorpion, met 10 bla-
den. Het totale droogoppervlak bedraagt anderhalve vierkante meter. 
 

  
De bloemblaadjes van de zonnebloem Close-up 

  
Gave bladeren van de zonnebloem De gedroogde resultaten 
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Boeket 
 

Zonnebloemen, samen met andere bloemen uit de tuin, schenken je een enorm natuurlijk 
boeket. 
 

 
 

 
 

Harten zonder bloemblaadjes... 
 

Wanneer zonnebloemen op een vaas hebben gestaan en de bloemblaadjes en bladeren zijn 
afgetakeld kunnen de harten als het meezit nog wel even voor wat sfeer zorgen. 
Hier liggen de harten (de lelijke bloemblaadjes er met de hand afgeplukt) op een schaal, een 
oude fruittest. De sfeer van de schaal past ook goed bij die van de zonnebloemharten. 
Droog laten liggen en je hebt er nog even lol van. 
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Zon op de salade 
 

Zonnebloemblaadjes in water, in een gebakken ei, dus ook op een salade. 
De bloemblaadjes over een gemengde salade gestrooid samen met de bloemblaadjes van het 
afrikaantje en een gele bloem van gladiolen uit eigen tuin. Biologische gladiolen bollen in pot-
ten geplant, sommige tijdens de groei ondersteund met planten steunen, halve bogen die je 
in de grond prikt. Gladiolen hebben de neiging te zwalken, ze pieken vaak alle kanten op.  
Maar op deze wijze heb je fleur in de tuin op plaatsen waar net even iets mag staan en meteen 
bloemen die je kunt gebruiken om een maaltijd 'op te leuken'. 
 

   
Zonnebloem Gladiool Afrikaantje 

  
Het resultaat Close-up 
 

 
 

Bloemige salade 
 

Een gemengde salade bestrooid met bloemblaadjes van afrikaantjes, dahlia's, goudsbloem, roos en zonne-
bloem.  
 

   
Afrikaantje Dahlia Goudsbloem 
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Roos Zonnebloem Alle bloemen 

  
Het resultaat Close-up 

 
 

Azijn gekruid en opgefleurd 
 
Biologische azijn met afrikaantjes, kerrieplant en zonnebloem. 
 

   
Kerrieplant Afrikaantjes Ingrediënten, inclusief zonnebloem 
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Brandschone glazen flesjes zijn uitstekend geschikt om azijn met ingrediënten uit eigen tuin 
in te doen. Glas krijg je brandschoon door het uit te koken. Leuk om dergelijke gevulde flesjes 
cadeau te geven. Wanneer iemand jarig is, even een mooie kaart erbij, een etiket wat een 
beetje opvalt en je geeft iets heel persoonlijks. Het etiket bestaat uit een effen wit etiket waar 
twee zonnebloemenstickertjes op geplakt zijn. Dit soort etiketten en stickervelletjes kun je in 
vele (kantoor)-boekhandels vinden. Het staat verzorgd als je op het etiket schrijft welke ingre-
diënten zijn gebruikt en de datum/maand. 
 

   
De gevulde fles Een zonnige azijn Een leuk cadeautje 

 

In dit flesje zijn het afrikaantje en de kerrieplant als takjes in de fles gegaan. 
De bloemblaadjes van de zonnebloem zijn eraf geplukt, maar het 'kaalgeplukte' hartje is met 
een steeltje eraan ook in de fles gegaan. 
Wanneer je het flesje vult dan is het handig de takjes er samen in één keer in te doen zodat 
ze mooi rechtop naast elkaar staan. 
Een hartje van de zonnebloem geeft een iets bitterachtige smaak.  
Ben je daar niet van gecharmeerd dan kun je dat beter achterwegen laten en alleen de bloem-
blaadjes erin doen. Het resultaat is een vrolijk geheel. De azijn een paar weken, twee à drie 
weken laten trekken en daarna kan het gezeefd worden. In dit geval kan de azijn even over-
gegoten worden in een schenkbeker met tuutje en de bloemen en kruiden verwijderd zijn, het 
flesje even is afgewassen en goed nagespoeld met heet water kan de azijn weer terug in de 
fles. Een andere optie is overschenken in speciaal voor azijn bestemde flesjes. 
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Vergankelijkheid 
 

Van zaadje tot kiem 
Van kiem tot zonnebloem 
Van zonnebloem tot vergankelijkheid 
Vergankelijkheid met zaden... 
Van zaadje tot... de cyclus van het leven  
Van klein zaadje tot reusachtige kolossen  
Van zaadje tot enorme power  
Van power tot een grote hoeveelheid kleine zaden  
Vergankelijkheid... een eeuwigdurend verhaal! 
 

Anneke 
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Haal de zomer in huis voor de wintermaanden 
 
Zonnebloemen drogen, leuk als decoratie, daarmee haal je de zomer in huis. 
De hele zonnebloemen zonder steel gedroogd in de droogoven. 
Leuk als decoratie. Je kunt ze op een schaal neerleggen, in een glazen pot stapelen, met een 
lijmpistool op bijvoorbeeld een krans plakken. 
Op deze wijze gedroogd zijn de bloemen alleen voor binnen geschikt, in een ruimte waar ze 
niet vochtig kunnen worden. Ook leuk om ze cadeau te geven met een bijpassende kaart er-
bij. In de droogoven: 52 – 57 graden, twee keer 12,5 uur. 
 

  
Op de droogrekken  

 

 
Uit de droogoven 
 

 

Bewaren in een afsluitbaar glas Prachtig gedroogd 
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