Wilde kruidenboter
Zelf kruidenboter maken met bloemen en bladeren uit de natuur
Ga met onze kruidenwijzer op pad en pluk je eigen ingrediënten. We maken hier
later kruidenboter mee!
Duratie

: 45 minuten

Voorbereidingstijd

: 30 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Cognitieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep

: 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Eten en drinken, Natuur

Groepsgrootte

: Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen,
Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
Voor één bakje wilde kruidenboter heb je het volgende nodig
• pakje gezouten roomboter
• kruiden naar keuze (die je zelf gaat zoeken)
• lepel
• schone scharen
• vork
• uitgeprinte bijlage (per kind of groepje 1)
• schaaltje
• mandjes of tassen om de bladeren en bloemen in
te doen
• optioneel: lamineerapparaat en hoezen

Wat gaan we doen?
Dat je zelf kruidenboter kunt maken is je misschien al wel bekend. Maar wist je dat je daarvoor niet perse de
kruiden uit de supermarkt hoeft te gebruiken? Je kunt hier namelijk ook wilde bloemen en bladeren voor gebruiken
die je zelf kunt plukken.
Natuurlijk zijn niet alle soorten bladeren en bloemen eetbaar! Het kan zelfs gevaarlijk zijn als je bepaalde soorten
plukt en opeet. Gebruik daarom onderstaande bijlage, om er zeker van te zijn dat je de juiste wilde bladeren en
bloemen plukt en gebruikt.

Voorbereiding
• Zorg ervoor dat je de bijlage klaar hebt liggen voordat je gaat wandelen. Het is belangrijk dat iedereen deze
bijlage ter beschikking heeft tijdens de wandeling, dus print er voldoende uit. Je kunt ze per kind uitdelen, of
ervoor kiezen om ze per groepje te laten gebruiken.
Tip: Wil je de kaarten vaker gebruiken, of zeker weten dat alles goed leesbaar blijft? Plastificeer ze dan eerst
even.
• Bespreek, voordat je gaat wandelen, met elkaar wat eetbare bladeren en bloemen zijn. Je kunt hier onze
bijlage voor gebruiken. Het is belangrijk dat de kinderen hier goed over geïnformeerd worden.
• Verdiep je in jullie omgeving! Waar zou je het beste deze bladeren en bloemen kunnen vinden? Is dit een
schone omgeving? Mag je daar plukken, of is het niet toegestaan? Het is prettig als je zelf goed voorbereid
bent. Dan weet je zeker dat je tijdens de wandeling niet voor verrassingen komt te staan.
• Maak groepjes en zorg voor voldoende begeleiding.
• Haal de roomboter alvast uit de koelkast zodat het straks zacht genoeg is.

Tijd om naar buiten te gaan!
Zijn de groepjes gemaakt? Zijn de kruidenwijzers uitgeprint en uitgedeeld en zijn de kinderen geïnformeerd? Dan
is het tijd om op pad te gaan met elkaar.
• Ga samen zoek naar eetbare bloemen en bladeren waar jullie straks kruidenboter mee gaan maken.
Gebruik de kruidenwijzer uit de bijlage om zeker te weten dat het eetbare producten zijn.
• Houd er rekening mee dat je de bloemen en bladeren plukt die jullie lekker van smaak lijken. Als je niet zo
van een bittere of scherpere smaak houdt, is het zonde als je deze kruiden wel plukt, maar niet gebruikt.
Tips:
• Kies een plek uit die schoon is! Dus waar geen honden worden uitgelaten, wat niet vervuild is (naast
snel- en autowegen, parkeerplaatsen) en waar geen gif gespoten wordt.
• Pluk alleen bloemen en bladeren die er nog schoon, fris en jong uitzien.
• Als je twijfelt over bepaalde bladeren of bloemen kun je het beter niet plukken.

De kruidenboter maken
• Hebben jullie alles verzameld en goed gecontroleerd? Dan is het tijd om de bladeren en bloemen eerst
goed te gaan wassen.
• Na het wassen kunnen jullie de schone bladeren en bloemen in hele kleine stukjes gaan knippen. Na het
knippen kun je deze geknipte stukjes in het schaaltje met roomboter doen en dit goed doorroeren. Let er op
dat je een goede hoeveelheid aanhoudt. Sommige kruiden zijn bijvoorbeeld erg scherp van smaak en het is
niet lekker als je hier te veel van gebruikt. Je kunt tussendoor best even proeven en er daarna wat meer
bladeren en/of bloemen aan toevoegen.
• Om het echt goed te mengen met de roomboter kun je het geheel nog even prakken met een vork. Hierna
is de wilde kruidenboter klaar! Het is heerlijk op een toastje of stokbroodje!

Smakelijke tips
Kruidenboter is lekker op een stokbroodje of toastje, maar het is ook erg leuk als jullie zelf iets maken wat hier
goed bij past!
• Smeer de wilde kruidenboter bijvoorbeeld op jullie zelfgemaakte pizzadeeg-slangen:
https://online.doenkids.nl/activities/7914
• Nu jullie echte natuur-experts zijn, kunnen jullie vast ook een goed kampvuur maken! Bak hier jullie broodjes
boven en smeer de wilde kruidenboter hierna over de broodjes heen:
https://online.doenkids.nl/activities/2122
• Ook overheerlijk op deze groentecrackers! https://online.doenkids.nl/activities/334

Bron:
• https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

De kruidenwijzer
Eetbare wilde planten (voor kruidenboter)
Let goed op of de juiste blaadjes zijn geplukt, bij twijfel niet gebruiken. Gebruik alleen blaadjes of
bloemen die er fris en gezond uitzien.

Zevenblad

Paardenbloem

Hondsdraf

Madeliefjes

Witte dovenetel

Kleefkruid

Duizendblad

Kleine veldkers

Watermunt

Waterpeper

Look-zonder-look

Veldzuring

blad
Herkenbaar aan de zeven
blaadjes per stengel.
Smaakt naar peterselie en
bevat vita-mine C, caroteen,
magnesium, kalium en
calcium

blad + bloem
Lijkt op brandnetel maar prikt
niet. De witte bloempjes
hebben een heerlijk zoete
honing smaak.

blad
Blaadjes ruiken naar mint.
Heeft een frisse pepermunt
smaak.

blad + bloem
Smaakt bitter maar bevat
veel ijzer en mineralen.
Zowel de bloem als jonge
blaadjes zijn eetbaar.

blad
Is een plantje dat aan je
kle-ding blijft kleven. Het
smaakt een beetje bitter.

blad
Oppassen geblazen, heeft
een hele sterke
pepersmaak. Een heel klein
puntje van één lang smal
blaadje proeven.

blad + bloem
Kruipend plantje met
eetbare paarse bloempjes.
De blaadjes hebben een
kruidige volle smaak en
bevatten antioxi-danten.

blad + bloem
De lange blaadjes met wel
duizend kleine blaadjes en
eetbare witte bloempjes
smaken fris bitterzoet.

blad
Heeft een bieslooksmaak en
uiengeur en is daardoor
perfect voor een smaakvolle
kruidenboter.
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blad + bloem
Zijn eetbare bloempjes.
De blaadjes hebben een
nootachtige smaak als de
bloempjes nog in knop
staan. Daarna bitter.

blad
Heeft een peperachtige
smaak. Bevat veel vitamine C,
calcium, ijzer, magnesium en
antioxidanten.

blad
De blaadjes hebben een
friszure smaak. Je herkent
de plantjes aan de bladeren
met voetslippen. Heeft
stengels met rode bloemen.

