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Uiteenzetting = kleinigheid
Geluk

• Kleinigheden lijken van geen belang, maar ze geven een kalm geluk. 
Iedere kleinigheid bergt een engel.
Georges Bernanos (1888 - 1948)
(Frans schrijver en politiek schrijver )



Ganse slide zichtbaar?



Kerstsfeer creëren



Rarara
• 'Ze zijn zoet, bijna lookachtig en champignonachtig, en vooral 

fantastisch', zo schrijft Jamie Oliver in een van zijn kookboeken

• In de keuken kan je er alle kanten mee op

• Je kan ze schrobben en roosteren

• En ze zijn dikke vrienden met salie, tijm, boter, spek, kaas en alles wat 
gerookt is (spek bijvoorbeeld)



Rarara

Helianthus tuberosus

Helios = zon(negod)



Zonder medeklinkers

.e..e.e. ..oe..e.



Vergeten klinkers
• Gezien het gevorderde uur

• Gezien het gebrek aan charisma van de lesgever

• Gezien de gemiddelde gevorderde leeftijd van de toehoorders

• Oogjes spitsen!

• Om aandachtigheid te creëren



Zonder klinkers

V.rg.t.n gr..nt.n



W.lk. Gr..nt.n?

• P.st.n..k
• ..rdp..r
• P.lmk..l
• R.mm.n.s
• K..lr.b.
• R.m..ns. Sl.
• Cr.sn.s
• Sn..b..t of w.rm..s
• K.rd..n
• M.dd.lst. T..n.sbl..m

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/114049-10-soorten-vergeten-groenten.html#1-pastinaak
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/114049-10-soorten-vergeten-groenten.html#2-aardpeer
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/114049-10-soorten-vergeten-groenten.html#3-palmkool
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/114049-10-soorten-vergeten-groenten.html#4-rammenas
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/114049-10-soorten-vergeten-groenten.html#7-crosnes
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/114049-10-soorten-vergeten-groenten.html#8-snijbiet-of-warmoes
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/114049-10-soorten-vergeten-groenten.html#9-kardoen
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/114049-10-soorten-vergeten-groenten.html#10-middelste-teunisbloem


Andere site op het web (19)

• Aardpeer

• Boerenkool

• Boterbonen

• Ijskegel

• Koolrabi

• Pastinaak

• Patisson

• Postelein

• Rabarber

• Rammenas

• Rapen

• Rode biet

• Schorseneren

• Sluimererwten

• Snijbonen

• Suikermais

• Warmoes

• Witte bonen

• Wortelpeterselie



IJskegel



IJskegel

De oorsprong van ijskegel ligt, net zoals radijs en 
rammenas, waarschijnlijk in Azië

De ijskegel is een witte radijs met een lange 
puntige vorm en is zeer pittig van smaak



Patisson



Patisson
• De patisson is een schotelvormige vrucht met zacht gekartelde rand 

die lid is van de pompoenfamilie. Deze vrucht behoort tot de familie 
van de Cucurbita, waartoe ook pompoenen en courgettes behoren. 
Door hun eigenaardige vorm worden ze ook wel keizers- of 
bisschopsmuts genoemd.

Zoals alle komkommerachtigen is deze vrucht afkomstig uit Zuid- en 
Centraal-Amerika. Onder meer de Inca’s konden hem - gemengd met 
maïs en groene bonen - erg waarderen. Ook Colombus is de vrucht 
niet ontgaan, want hij stopte aardig wat plantgoed in zijn galjoen 
richting Spanje. Toen de patisson op het Iberisch schiereiland 
aankwam, werd hij eerst gebruikt als siervrucht.



Nutteloos weetje van de dag

•Naam patisson

•Bij het zien van de groente moesten de Amerikanen 
blijkbaar denken aan een nu in onbruik geraakte 
geplooide taartenpan, of patty pan. De Fransen 
verbasterden dit woord tot het huidige patisson

•Ook in het Nederlands overgenomen



Suikermais

• Variatie geteeld voor verse consumptie

• Oogsten korrels in melkrijp stadium

• optimale oogststadium wordt bereikt bij donkerbruine kolfkwast

• extra zoete (20%) en normaal zoete suikermais



Suikermais
Maiskolf Vrouwtje - mannetje



Wortelpeterselie



Wortelpeterselie

•De wortel lijkt op een kleine pastinaak

•De smaak heeft iets weg van zowel de 
pastinaak als de knolselderij

• is kruidiger

•Geschikt als smaakmaker in (maaltijd)soepen, 
stamppot en ook rauw geraspt in salades



Crosne(s)



Crosne(s)
• Japanse Andoorn

• Chinese artisjok

• Qua smaak combinatie van bloemkool, schorseneer en artisjok

• Stachys sieboldi

• Bergandoorn geneesplant vroeger in apotheek

• Niet schillen 



8 namen
• Japanse aardappels of Crosne.

• Japanse aardappels, Crosne, Chinese artisjok, krolleken, Chinese 
topinamboer, Chinese aardpeer, Pagode groente of Japanse Andoorn. Acht 
namen voor dezelfde groente, de karakteristieke geribbelde knolletjes van 
de Japanse Andoorn (Stachys sieboldii) een sierplant die wordt gehouden 
vanwege zijn eetbare wortels. De Franse naam Crosne komt van de Franse 
plaats Crosne.

• In China en Japan wordt de Crosne als een echte delicatesse groente 
gezien. Ze bevatten weinig calorieën en passen daarom een dieet voor 
mensen die willen afvallen. Deze mensen kunnen ze bijvoorbeeld rauw in 
een salade eten. Japanse Aardappelen bevatten vitamine C en vitamine B 
en zijn een goede bron van ijzer en van minerale zouten. 



Jeroen Crosne(s)
• Gerecht: Les crosnes sautés au beurre chaud

• Ingrediënten: 500 gram schoongemaakte Japanse aardappels of 
Crosne.
50 gram boter, gesneden in blokjes
Gehakte peterselie
Peper en zout (maar niet te veel)

• Bereiden: Smelt de boter op een zeer hoog vuur en bruin de hele 
artisjokken.
Zet het vuur, dek af en laat 1 / 2 uur pruttelen, af en toe roeren.
Voeg zout en peper en dien warm op, bestrooi met zout en gehakte 
peterselie.



Proberen schillen
• Vanwege de vorm; zijn niet te schillen

• Neem een theedoek en leg de Japanse aardappels en een handvol 
grof zout erop. Wrijf de knolletjes goed tegen elkaar, met behulp 
van de handdoek. Zo laten de velletjes goed los. Was ze nu af onder 
ruim water.

• Schoonmoeder



VELT



Louis



Delhaize



Plantenstudiegroep
• https://plantenstudiegroepkruin.wordpress.com/category/studieavon

den/page/2/

• PSG Kruin googelen

• Gunter Troch: webmaster

https://plantenstudiegroepkruin.wordpress.com/category/studieavonden/page/2/


Vergaten graanten
• Mia Barbieur

• De Rammenas

• https://plantenstudiegroepkruin.files.wordpress.com/2014/02/ram
menas_20140219.pdf

• Knappe PPT van 25 slides + proeverij februari 2014

• Wat hebben we toen geproefd?

* Rammenas met platte kaas

* Slaatje van rammenas, appel, komkommer en platte kaas 

https://plantenstudiegroepkruin.files.wordpress.com/2014/02/rammenas_20140219.pdf


R.MM.N.S  V.N  M..



Aardpeer

•Topinamboer

•Knolzonnebloem

•Jeruzalemartisjok

•Helianthus tuberosus



Aardpeer



Aardpeer



Opengesneden exemplaar



Aardpeer, bloem en blad



Vergelijking zonnebloem



Aardpeer, bloemen



Aardpeer



Groot



Taxonomie      L.(1753)



Taxonomische indeling aardpeer

Rijk: Plantae (Planten)

Stam: Embryophyta(Landplanten)

Klasse: Spermatopsida(Zaadplanten)

Clade: Bedektzadigen

Clade: 'nieuwe' Tweezaadlobbigen

Clade: Campanuliden

Orde: Asterales

Familie: Asteraceae(Composietenfamilie)

Onderfamilie: Asteroideae

Geslachtengroep: Heliantheae

Geslacht: Helianthus (Zonnebloem)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijk_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Planten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stam_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Embryophyta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spermatopsida
https://nl.wikipedia.org/wiki/Clade
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedektzadigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Clade
https://nl.wikipedia.org/wiki/'nieuwe'_Tweezaadlobbigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Clade
https://nl.wikipedia.org/wiki/Campanuliden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asterales
https://nl.wikipedia.org/wiki/Familie_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Composietenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asteroideae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslachtengroep
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliantheae&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helianthus


Clade
• Een clade (ook wel gespeld als klade) is een schematische weergave 

van een groep organismen die alle afstammen van een bepaalde 
gemeenschappelijke evolutionaire voorouder, plus die voorouder zelf

• Het is bepaald niet uitzonderlijk dat een organisme volgens een 
analyse gebaseerd op gegevensverzameling 1 ingedeeld wordt in 
clade A, terwijl een analyse gebaseerd op gegevensverzameling 2 leidt 
tot een indeling in clade B.

• afgeleid van het Griekse woord klados: jonge tak van een boom of 
plant

https://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutie_(biologie)


Nog van da
• Campanuliden is de naam die in de 23e druk van de Heukels' Flora 

van Nederland gebruikt wordt voor een groep planten

• De Campanuliden horen tot de Asteriden, en dus tot de 'nieuwe' 
tweezaadlobbigen

• Asterales is een botanische naam, voor een orde 
van tweezaadlobbige planten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heukels:_indeling_in_de_23e_druk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heukels'_Flora_van_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asteriden
https://nl.wikipedia.org/wiki/'nieuwe'_Tweezaadlobbigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Botanische_naam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweezaadlobbig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Planten


Heukels



Heukels



Tip van de avond



Oorsprong aardpeer
• Van oorsprong groeit de aardpeer in Noord-Amerika (Columbus!)
• Voor het eerst beschreven door de Franse ontdekkingsreiziger Samuel de 

Champlain in 1605

• vooral zeer populair in Frankrijk

• Zowel in sier- als groententuin, hoekje 2 m2 = 10 kg knollen

• Oogsten knollen: na eerste nachtvorst en daarna hele winter
• Blijven de winterharde knollen tijdens de winter in de grond, dan zullen ze in het 

voorjaar opnieuw uitlopen

• Diverse rassen, grootte van 1,5 tot 3,5 meter

• de ondergrondse delen worden gebruikt (wortelknollen)

• Eigenschap: wortels slaan geen nitraten op!!!
• Deze wortels bevatten fructanen, biotine, calcium, ijzer, natrium en inuline

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fructaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biotine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Calcium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ijzer_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natrium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inuline


Gezonde knol
• Fructanen: zorgen voor vorsttolerantie

• Biotine: nodig voor opname van vitamine C uit de ingewanden

• Calcium: basis van botten en tanden

• IJzer: nodig voor hemoglobine

• Van groot belang voor suikerpatiënten (weinig glucose)

• Inuline: beschermt de plant tegen bevriezing, zijn in staat de 
bifidoflora te stimuleren

***Prebiotica: selectief de groei en/of de activiteit van één of 
meerdere soorten bacteriën in de dikke darm stimuleren



Professor Zonnebloem

•Verwant aan onze zonnebloem

•Verdrongen door aardappel

•In Nieuw-Zeeland als groente

•In Zuid- en Oost-Europa als veevoeder

•In de Franse streek Dordogne



Gemakkelijke plant
• Op arme grond

• Vraagt weinig of geen bemesting

• Bij droogte een beetje gieten

• Niet op natte gronden (rotte knollen)

• Breiden uit door de vorming van worteluitlopers

• Moeilijk weg te krijgen…

• Vervriezen zelfs niet bij -30 graden

• Vermeerderen: knollen in stukken snijden



Gebruik
• De knol heeft geen schil

• De smaak van de knol is lichtelijk zoet, notig (vgl. Artisjok)

• De witte of roze knollen verkleuren verkleuren naar bruin na 
blootstelling aan lucht

• Gekookt = melig kokende aardappels

• Hoog gehalte aan drievoudige suikers = geen opname in menselijke 
darmen………… WINDERIGHEID!

• Uit de grond snelle uitdroging, beperkt houdbaar



Geneeskrachtige eigenschappen
• Aardpeer is goed voor de bloedsuikerspiegel

• Baat voor mensen met suikerziekte

• De bloedsuikerverlagende werking wordt op drieërlei wijze 
veroorzaakt door inuline.

*inuline een koolhydraat wat door de mens niet kan worden verteerd

*inuline is een oplosbare vezel die koolhydraten vasthoudt

*de oplosbare vezel bindt zich met water waardoor er sneller een

verzadigingsgevoel ontstaat

MAAR: enkel bij RAUWE toestand!!!



Geneeskrachtige eigenschappen
• Aardpeer als gezond zoetmiddel
• Gebruik door banketbakker gekookt als geconfijte vruchtjes
• Bifidobacteriën bevorderen de groei van gezonde darmflora
• Spijsverteringsbevorderend
• Aardpeer tegen osteoporose of botontkalking (opnamebevordering 

mineralen)
• Aardpeer tegen obesitas: laag caloriegehalte en vlug “vol gevoel”
• Gunstig effect op onder andere jicht, reuma en obstipatie (al drie dagen 

geen ontlasting)

Uit: “Groot Handboek Geneeskrachtige Planten, Geert Verhelst”



Verschillende rassen
- Bianka: witte, onregelmatige knol, hoogte 1.5m, oogstbaar sept-okt.
- French Improve
- Fuseau: oud éénjarig ras, normaal niet in de handel verkrijgbaar, met       
langwerpige, gladde knollen met geel-roze vruchtvlees
- Rozo: witte, ronde, gladde knol. 3 meter hoog 
- Suttons White
- Topianka
- Verbeterde witte
- Waldspindel: paarse, langwerpige en gladde knol, tot 3.5 m hoog
- Yellow Perfect: witte, iets onregelmatige knol, 3 m hoog





Knack weekend 09/12/15



Knack weekend 09/12/15



Knack weekend 09/12/15



Knack weekend 09/12/15

Recepten
• Soep van aardperen met geroosterde hazelnoten en spek

• Puree van aardperen met gekonfijte eendenbout en 
kerrieaardappelen

• Rauwe aardpeer met bloedworst, groene selderij en vinaigrette van 
appel, olijfolie en honing

• Geprakte aardperen met jakobsschelpen, girolles en sherryboter



Speciallekens
• Aardpeerchips

• Aardpeerwijn

• Sterke drank in Zuid-Duitsland en Oostenrijk 
(“Gesundsheitsschnaps”, heet gedronken)



Hap hap
• Aardpeerpuree van recept: puree van aardperen met gekonfijte eendenbout en kerrieaardappelen

• Soepje van aardpeer met pancetta (voor 4 personen)

*4 plakjes pancetta

*300 g aardpeer

*1 ui

*1 preiwit

*1 l kippenbouillon

*100 ml room

*1 takje selder

*bieslook

*olijfolie

*boter

*Peper

* GEEN ZOUT, PS: wij gebruiken GEEN zout thuis!



Algemene conclusie
• Vergeten groenten???

• Stillekens aan niet meer

• Veel recepten

• Veel informatiebronnen

• Voldoende verkooppunten

• Hype



Doorheen een onderwerp fietsen



Soms een niet al te wetenschappelijk loopje nemen



Vragen???


