1. Een puntzak friet
Niets lijkt zo Belgisch als frieten maar toch is de aardappel
(Solanum tuberosum) een heuse immigrant. Dankzij de grote
Atrechtse plantkundige Clusius (1526-1609) werd de eerste
aardappel, die net in Z-Amerika ontdekt was, verspreid over
de Lage Landen. Eerst negeerde men de plant want de
bessen bleken giftig. Toen men ontdekte dat de ondergrondse stengelknollen eetbaar waren, verwierf de aardappel al snel de status van basisvoedsel.
2. Ons dagelijks brood
Hoewel heel wat granenmengsels opgang vinden in de
bakkerij, blijft bloem van tarwe (Triticum aestivum) het
hoofdbestanddeel van brood en gebak. Dat komt omdat
tarwebloem veel eiwitten (gluten) bevat die helpen tijdens
het rijzen van het deeg. Tarwe is het meest verbouwde
landbouwgewas ter wereld. De teelt ervan zou zo’n 8000 jaar
geleden in het Nabije Oosten ontstaan zijn.
3. Tuinbonen met spek
Tuinbonen (Vicia faba) komen uit het Middellandse Zeegebied en zijn al meer dan 6000 jaar in cultuur. Er zijn witbloeiende variëteiten waarvan de bonen na het koken groen
blijven en bontbloeiende waarvan de bonen bruin kleuren
en enigszins bitter smaken. De populariteit van de uit
Amerika afkomstige snij- en sperziebonen (Phaseolus vulgaris) hebben de tuinbonen naar de achtergrond verdrongen.
4. Harde klontjes uit Tienen
Het proces om suiker uit bieten (Beta vulgaris) te halen is
ongeveer 200 jaar oud. De intensieve Belgische landbouw
slaagt erin om suikerbieten te telen die bijna 20 % suiker
bevatten, de zoetste ter wereld. Maar het gebruik als groente
van de bladeren van snijbiet of warmoes en de knollen van
tuinbieten of kroten gaat al terug tot in de oudheid. Wist je
dat kleurstof E162 waarmee frambozenijs of roze drinkyoghurt een kleurtje krijgt, gewoon rode bietensap is?
5. Boekweitpannenkoeken
De naam boekweit (Fagopyrum esculentum) betekent letterlijk ‘beuktarwe’. De woorden boek en weit zijn Oudnederlands voor beuk en voor tarwe, idem voor de woorden Fagus
en puros uit de wetenschappelijke naam. Boekweit is dan
ook een plant met zaden in de vorm van een beukennootje
die als graanvervanger verbouwd wordt. Tot voor de 2e
Wereldoorlog werd boekweit veelvuldig op de arme zandgronden verbouwd, ook imkers waren er gelukkig mee want

de plant produceert veel nectar. Vandaag komt boekweit
terug op de tafel via noedels uit Azië, vanwaar de plant
trouwens afkomstig is.


Vervolg uw weg door deze tuin in tegenwijzerzin.

6. Belgisch witbier
Witbier, populair in de Middeleeuwen en opnieuw sinds
1960, is een verkeerde vertaling van het Duitse ‘Weisenbier’,
wat tarwebier betekent. In tegenstelling tot de andere
bieren wordt bij witbier naast gerst evenveel tarwe gebruikt.
De smaak wordt gegeven door het toevoegen van hop
(Humulus lupulus), koriander (Coriandrum sativum) en
sinaasappelschillen (Citrus aurantium, zie 18).
7. Schorseneren met een bechamelsausje
De schorseneer (Scorzonera hispanica) is een groente die
vroeger algemeen was, maar in diskrediet geraakte, mogelijk
omdat het schoonmaken zoveel werk vraagt. Bij het schillen
van de langwerpige, zwarte wortels komt namelijk een
kleverig melksap vrij. Dit feit heeft de groente de bijnaam
keukenmeidenverdriet opgeleverd. Bij het koken moet er
steeds een scheutje azijn toegevoegd worden, anders
verkleuren ze net zo erg als uw handen bij het schoonmaken.
Andere bijnamen zijn: winter- of armeluisasperge.
8. Rozijnenbrood en een glaasje wijn
De wijnstok (Vitis vinifera) moeten we wellicht niet voorstellen. Zowel verse als gedroogde vruchten en het gegiste sap
worden door iedereen gesmaakt. Wellicht stond deze plant
al in de Tuin van Eden. Wetenschappers stellen dat dit
oeroud cultuurgewas uit Centraal-Azië afkomstig is. Nu nog
achterhalen waar Eden lag…
9. Sleedoorndrupke
De sleedoorn (Prunus spinosa) is een inheemse wilde
pruimensoort. Wat valt het tegen als je zo'n vrucht nietsvermoedend in je mond steekt. Zuur en vooral wrang, dat is de
allesoverheersende smaak. Zo wrang dat alles in je mond
samentrekt en ruw en stroef aanvoelt. Gelukkig helpt de
natuur ons wel een handje want hoe harder het gevroren
heeft op het einde van de herfst, hoe zoeter de smaak. In de
Voerstreek maakt men er heerlijke sleedoornjenever mee.
10. Meiwijn
Maitrank of meiwijn is een aperitief op basis van witte wijn
en lievevrouwebedstro (Galium odoratum) dat voorname-

lijk geproduceerd wordt in de Belgische Ardennen en de
streken daarrond. Het is een heel oude drank die reeds
vermeld werd in de 9e eeuw en die men drinkt op de
vooravond van 1 mei om de definitieve komst van de lente te
vieren. Voeg 1 fles goede Moezel- of Elzaswijn, enkele takjes
lievevrouwebedstro, een beetje suiker en wat schijfjes
citroen of appelsien samen, laat wat trekken in de koelkast.
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 Verlaat de tuin via het achterpoortje en steek de weg over.
Ga het Herbetum binnen en neem het eerste graspaadje links.
11. Kardoenstelen met kaassaus
Een echte vergeten groente is kardoen (Cynara cardunculus),
men eet de gebleekte bladstelen. Op het einde van de zomer
wordt de plant dicht gebonden met stro en na enkele weken
kan men de jonge stelen binnenin oogsten. De smaak lijkt
wat op die van artisjok (Cynara scolymus).
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Volg het paadje tot op het einde, volg rechts mee
en neem het tweede paadje rechts.
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12. Tomaat-garnaal
Net als zijn familiegenoot de aardappel is de tomaat
(Lycopersicon esculentum) afkomstig uit Z-Amerika. De kennis
van de tomatenteelt verspreidde zich tot in Midden-Amerika
en het was daar dat de Spaanse veroveraars voor het eerst in
aanraking kwamen met de plant. Zij stuurden de plant met
giftig beschouwde kleine gele besjes naar Spanje als
sierplant. Rond 1750 kwam men er in Italië en de Provence
achter dat de gouden appeltjes ‘pomo d'oro’ eetbaar waren.
Door kruisen en selecteren kreeg de tomaat haar rode kleur.
 Volg het graspaadje naar links tot op het pad met
beton-klinkers, sla daar rechtsaf en neem het eerste paadje
links en wandel een eindje verder.
13. Asperges op Vlaamse wijze
Van de aspergeplant (Asparagus officinalis) oogst men van
april tot 24 juni (St-Jan) de jonge stengels die uit de wortel
opschieten. Witte asperges groeien ondergronds in een
opgehoogd bed waardoor ze wit blijven. Groene asperges
zijn afkomstig van dezelfde aspergeplant maar worden
boven de grond geteeld. De niet geoogste stengels groeien
uit tot bossen van ragfijne blaadjes. De zandgrond van het
Mechelse en Noord-Limburg is het meest geschikt voor de
aspergeteelt. Heerlijk ‘Op z’n Vlaams’ met gesmolten boter,
peterselie, een hard gekookt eitje en wat citroen.
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Sla rechtsaf en neem het tweede paadje links.

14. Spaghetti en couscous
Recent onderzoek toonde aan dat pasta het vaakst op de
Belgische keukentafel komt. Frietjes en aardappelen werden
voorbijgestoken door de uit Italië afkomstige deegwaren.
Het deeg dat in allerlei vormen versneden of geperst kan
worden, maakt men van bloem van glastarwe of harde
tarwe (Triticum durum). Grof gemalen glastarwe is griesmeel
waarmee couscous bereid wordt.


Verlaat het Herbetum via het poortje aan de Balatserre
en ga naar links.

15. Zuurkool
De jeneverbes (Juniperus communis) is botanisch gezien
geen echte bes. Het zijn de vergroeide vrouwelijke
zaadschubben van het mini-denappeltje van deze kleine
naaldboom. De bijzondere smaak van de jeneverbessen
geeft smaak aan jenever, wildmarinades, paté en mag niet
ontbreken bij de bereiding van zuurkool.


Volg de weg verder in de richting van het Plantenpaleis.

16. Boterham met choco
Chocopasta met hazelnoot (Corylus avellana) daar smult
toch elk kind van. Maar wat dacht je van pralines? De Brusselaar Jean Neuhaus vond in 1912 de gevulde chocoladebonbon uit, die hij praline noemde. De vulling met gemalen
hazelnoot heet praliné.


Sla wat verder linksaf naar het Plantenpaleis.

17. Vliersiroop
De vlier (Sambucus nigra) was vroeger een huisapotheek op
zich, alle plantendelen werden op een of andere wijze
gebruikt. Ook vandaag kunnen we ons nog met veel
bestanddelen van de plant behelpen, denken we maar aan
de hoestwerende vlierbessensiroop. Van de bloesems kan je
een heerlijk drankje bereiden. Neem 30 bloemtuiltjes, doe
die in 1 l kokend water met 1 kg suiker, voeg in stukjes gesneden citroen bij en laat 4 dagen trekken. Je kan hiermee
heerlijke gelei bereiden voor op de pannenkoek of je kan een
scheutje van je bereiding aan schuimwijn toevoegen.


Ga het Plantenpaleis binnen en sla linksaf.

18. Eerste fruitpapje
De kruising en veredeling van citrusvruchten (Citrus sp.) is al
duizenden jaren aan de gang en gaat nog steeds door.
Tegenwoordig kan je op de markt wel 20 verschillende
citrusvruchten aantreffen. Ooit een sweetie, kumquat of
tangarine geproefd? Banaan, appel en appelsien, in baby’s
eerste fruitpapje zitten vruchten die oorspronkelijk alle 3 uit
Azië komen. De appel uit Centraal-Azië is bij ons al erg lang
in cultuur, bananen en citrusvruchten, uit Oost-Azië, worden
inmiddels overal ter wereld geteeld waar het klimaat het
toelaat.
19. Kopje thee
Thee, afkomstig van de theestruik (Camellia sinensis) is de

meest gedronken drank ter wereld. Gedroogde jonge blaadjes geven witte thee, verhitte blaadjes geven groene thee,
halfgefermenteerde blaadjes geven oolongthee en gefermenteerde blaadjes geven zwarte thee. Soms voegt men er
nog smaakmakers aan toe zoals bergamot (Earl Grey) of
jasmijn (Chinese thee). Populair bij jongeren is ijsthee waar
citroenextracten aan toegevoegd werden.


Keer een stukje terug en wandel de Droogtekas
helemaal door tot in de Victoriakas.

20. Belgische chocolade
De cacaoboom (Theobroma cacao) is afkomstig uit ZuidAmerika. De Azteken maakten een aftreksel van de bittere
zaden, op smaak gebracht met vanille en pili-pili. De
Spaanse veroveraar Cortez bracht in 1528 zaden naar Europa
vanwaar de cacaoteelt via de botanische tuinen in de 17-19e
eeuw ook Azië en Afrika bereikte. De uitstekende reputatie
van de Belgische chocolade is te danken aan de strenge
fabricageregels zoals het gebruik van 100 % cacaoboter.


Ga de Kas Mabundu binnen.

21. Kopje koffie
Bij ons is geen enkel ritueel zo gewoon als het drinken van
een kopje koffie. Koffieboeren verbouwen wereldwijd
slechts 2 soorten koffie: de arabicakoffie (Coffea arabica) en
de robustakoffie (Coffea canephora). De eerst soort werd
reeds in de 16e eeuw door de Arabieren verspreid, de
tweede werd pas in 1900 in Congo ontdekt door mensen
verbonden aan de toenmalige Plantentuin. Ook nu nog is de
Plantentuin wereldvermaard voor zijn modern onderzoek
naar de wilde familieleden uit de koffiefamilie of Rubiaceae.
22. Theebuiltjes
Een plant die we niet onmiddellijk opeten maar toch op de
eettafel verschijnt, is de vezelbanaan of abac (Musa textilis).
De vezels uit de bladstelen van deze plant hebben immers
de ideale eigenschappen om theebuiltjes mee te weven.
Verderop in deze kas zal je nog de gewone banaan en de
bakbanaan tegenkomen.
23. Cola met een rietje
De frisdrank cola wordt bereid met noten van de kolaboom
(Cola acuminata). In het oorspronkelijke recept zouden ook
bladeren van de drugsplant coca (Erythroxylum coca)
verwerkt zijn. Gelukkig maakt men nu cola zonder coca.



Sla onmiddelijk linksaf en steek het water over
via de stapstenen.

24. Multivruchtensap
Naast het sap van de mango (Mangifera indica) en de passievrucht (Passiflora edulis), wordt de typische smaak van tropicalfruitsappen bepaald door de guave (Psidium guajava).
Deze ronde, geelgroene of paarsrode vrucht stamt uit
Midden-Amerika.

Wandeling :
Planten op uw bord

25. Speculaas van Sinterklaas
Kaneel is het binnenste gedeelte van de jonge bast van de
kaneelboom (Cinnamomum verum) dat oprolt bij het
drogen. Verschillende laagjes in mekaar gerold vormen
kaneelpijpjes die vermalen kunnen worden. De kaneelboom
is afkomstig uit Sri Lanka.
26. Roomijs of rijstebrij
De vanilleorchidee (Vanilla planifolia) is een klimplant met
bloemen die maar één dag bloeien. Daarna duurt het nog 6
tot 9 maand eer de zaaddozen volledig uitgegroeid zijn. Net
voor die rijp zijn worden ze geoogst en ondergaan ze een
langdurig gistingsproces tot ze eindigen als ‘vanillestokjes’
met hun typische aroma.
Verder in deze kas kan u nog planten ontdekken zoals rijst
(Oryza sativa), suikerriet (Saccharum officinarum), kruidnagel
(Syzygium aromaticum) , peper (Piper nigrum), muskaatnoot
(Myristica fragrans), …


Ga de Mediterrane Kas binnen.

27. Hagelandse wijn of kriek op de fles
De kurkeik (Quercus suber) is een eikensoort uit de Mediterrane gebieden die een bijzonder dikke schors heeft. Daardoor kan aan de natuurlijke branden uit die streken weerstaan worden. Deze schors kan door de mens om de 8 à 10
jaar geoogst worden om er o.a. flessenkurken mee te maken.
Het pellen van de schors van een kurkeik moet zorgvuldig
gebeuren, anders loopt men het risico dat de onderliggende
weefsels beschadigd worden en de boom sterft. De kurkeik
is ook in ons klimaat min of meer winterhard, je kan grotere
exemplaren bewonderen buiten in de eikencollectie (nr 20
op het bezoekersplan).
 Hier eindigt het parcours ‘Planten op uw bord’.
We wensen u nog veel smaakvolle planten toe.

Een parcours om van te watertanden.
Welkom op deze wandeling waar u kennismaakt met planten die we op ons bord
aantreffen. Soms oude bekenden, soms
ietwat vergeten, maar telkens met een link
naar de Belgische keuken.
 Verderop in deze folder vindt u een plan van het
parcours. Alle planten op het parcours zijn gemerkt met
een paaltje met nummer en logo van wandeling.
Stap de Tuin met Geneeskrachtige planten binnen (nr 16
op het bezoekersplan). De wandeling start met de eerste
plant aan uw rechterkant.
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