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RAMMENAS - RAPHANUS SATIVUS ssp NIGER

Radis d’hiver,raifort, ramonace, Garten-Rettich 2



BOTANIE

FAMILIE

Brassicaceae – Kruisbloemenfamilie

bloemen: 4-tallige vrije kelk en kroon + nagel

meeldraden: 6

vruchtbeginsel bovenstandig

vrucht: doosvrucht = hauw (2 vergroeide 
vruchtbladen – vals tussenschot) 
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BOTANIE

GESLACHT

Raphanus:
in onze flora: Raphanus raphanistrum = Knopherik
gelede hauwen en krbl groot

en ook nog: Raphanus sativus = Radijs onbekend in natuurlijke 
toestand
vermoedelijk ontstaan uit Raphanus raphanistrum 

Heimans en Thysse 1956: Radijs = R. sativus of R. raphanistrum ssp 
sativus

CULTIVAR OF SUBSPECIES
Raphanus  sativus cv niger of ssp niger 
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BOTANIE

NAAM

RAPHANUS
van Grieks Rhaphanos =  radijs

sativus = gekweekt ( Rammenas komt niet in het wild  voor)

niger = zwart
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BOTANIE

VERWANT AAN

RADIJS (radix = wortel)

o Vermoedelijk uit de radijs ontstaan
o lijken bovengronds sterk op elkaar
o ondergronds sterk verschillend 
o Rammenas: knol met gemengde structuur (gezwollen hypocotyl 

+ wortel) (gemengde knol)
o Radijs: knolvormig verdikt hypocotyl (stengelknol)

o Hypocotyl: stukje stengel tussen wortel en kiemblaadjes (= 
eerste blaadjes, de cotylen) 
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BOTANIE

RASSEN – VARIETEITEN

o Zwarte schil Raphanus sativus subsp. niger var. niger
 

o Winterrammenas – scherper e smaak  
o rond of lang
o oogst vanaf augustus, oktober november
o lang te bewaren  (tot eind februari)
o Groeit trager en vandaar  minder snel voosheid
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BOTANIE

RASSEN – VARIETEITEN

o Witte schil Raphanus sativus subsp. niger :var. albus

o Rettich (veel in Duitsland vandaar de naam)
o vooral voorjaar en zomerteelt milder van smaak
o groeit  sneller  vandaar  sneller voosheid
o Daikon: de japanse var (wit maar wordt geteeld als een 

winterrammenas – oogst oktober)

o Maar ook met rode, blauwe, gele. Schil
o Binnenste eetbaar deel is steeds wit
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GESCHIEDENIS

BIJ ONS (West-Europa)
o vanaf 15e 16e eeuw
o als groente
o als broodbeleg
o omwille van galdrijvende werking

WAAR KOMT ZE VANDAAN?

o Zeer oud gewas
o Oostelijk deel vd Middellandse zee
o Reeds gekend bij de Egyptenaren ( 4000 voor Chr)

• afbeeldingen op wandschilderingen en graven
• in de piramide van Cheops heeft men aanwijzingen gevonden dat 

ze in die tijd reeds tot het Egyptische volksvoedsel behoorde
o En bij de Grieken: tempel van Apollo in Delphi een gouden 

rammenas afgebeeld
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TEELT

HOE KWEKEN EN OOGSTEN?

o éénjarig uit zaad

o Witte = voorjaarsteelt (en zomer-) zoals radijs

• zaaien in ‘t voorjaar
• oogst enkele weken later 
•Opgelet voor droogte in de zomer want dan snel voos 
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TEELT

HOE KWEKEN EN OOGSTEN?

o Zwarte = nateelt 

• zaaien juni-juil
• en oogst vanaf eind augustus – rijen 25 cm afstand en dunnen   
 op 20 cm
• goed bewaarbaar

oVeriesten: humeuze grond, goed doorlaatbaar en niet te zware 
grond of eerder lichte grond zodat de wortel mooi recht kan 
groeien 
oVruchtafwisseling  (koolgewassen)
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TEELT

ZIEKTEN

o Koolfamilie ! Koolvlieg Delia racidum = Chortophila brassicae – 
wortel wordt aangevreten door de maden 

o Voorkomen: door een gazen net over de teelt te spannen 

o Schimmelziekte (schurft) door  Streptomyces scabies  

BEWAREN

 Het is vooral de zwarte vorm die in de winter goed bewaart en te koop 
aangeboden wordt. 
Eigen oogst bewaren kan in een bak met vochtig zand (zoals wortelen 
bewaard worden) fris maar vorstvrij
Na aankoop best koel (in ijskast) in papieren zak zodat zeniet uidroogt
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VOEDINGSWAARDE

Per 100 gram:

Koolhydraten 5 gram

Eiwitten 2 gram

Vetten 0,2 gram

vitaminen en mineralen …
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INHOUDSTOFFEN

Vitaminen
o B groep
o C

 
Mineralen
o Calcium,magnesium, fosfor, ijzer, mangaan, kalium, zink, 

zwavel, ….   

Etherische oliën
o meer in rammenas dan radijs 
o dus groter fytotherapeutische werking

Zwavelverbindingen 
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INHOUDSTOFFEN

verder ook nog:

o enzymes
o  vezels
o  vetzuren
o  fytosterolen
o  aminozuren
o  …… 
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MEDICINAAL GEBRUIK

SPIJSVERTERING
o Bevordert de spijsvertering

LUCHTWEGEN

o HOESTSTILLEND - SLIJMOPLOSSEND
o  werking van rode radijs reeds gekend bij de oude 

Grieken  en Romeinen
o (fijngesneden rammenas met honing of bruine suiker 

laten trekken geeft een siroopje )
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MEDICINAAL GEBRUIK

ONTZUREND
o Bloedzuiverend
o Reumatische aandoeningen , artritis, artrose, jicht

INFFECTIEWEREND
o Antibacteriëel en antimycotisch

LEVER EN GAL
o Bevordert de ontgiftende en eliminerende werking  van 

de lever
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VERZORGING

MONDHYGIENE
o tandvleesversterkend 
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GEBRUIK IN DE KEUKEN

Gekookt of gestoofd in stoofpotjes vb met raapjes

Rauw in sneetjes op een boterham met plattekaas

Rauw fijn gesneden met een dipsausje van yoghurt
en kruiden 

Rauw fijn gesneden of geraspt in slaatje
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GEBRUIK IN DE KEUKEN

Let op:

• rammemnas verkleurt snel, een beetje zout of citroen 
erop kan dit voorkomen

• Om maagproblemen te vermijden eet je best niet teveel 
rammenas in één maaltijd
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RECEPTEN

Slaatje van rammenas, appel, komkommer en platte kaas
Rammenas fijn snijden of raspen ( eventueel beetje zout 
erop en 10 min laten staan en dan afgieten)
appel en komkommer fijn snijden en mengen met de 
rammenas.
Platte kaas (eventueel mengen met beetje room) + peper + 
dille of ander groen kruid vb peterselie, bieslook, kervel. Dit 
sausje met het slaatje mengen.

Rammenas met platte kaas
Beleg een snee bruin brood met platte kaas, leg hierop een 
sneetje rammenas, peper en zout 
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EN NU 

PROEVEN MAAR !

SMAKELIJK
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Bronnen:
Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord Frankrijk en aangrenzende 
gebieden,Nat Plantentuin Meise, derde druk
Geïllustreerde Flora van Nederland, Heimans en Thysse 19e druk 1956 
Geillustreerde kruidenencyclopedie Nico Vermeulen
Groot handboek geneeskrachtige planten – Dr Geert Verhelst 
Kruisbloemen – Hans Vermeulen – Natuurpunt
Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen (C.A. Backer)
Cursus morfologie Prof Dr .P.Goetghebeur
www.wikipedia.org- Nederlandse versie
www.dewassendemaan.be
www.koken.vtm.be
www.lekkervanbijons.be
www.velt.be
www.colruyt.be
www.danielle.houbrechts..be
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