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VOORWOORD

Hello Master Forager, 

Toen restaurant Noma haar deuren opende - nu bijna 11 jaar geleden – beloofden we 

aan onszelf en de culinaire wereld dat we gerechten zouden maken die laten zien waar 

op aarde we precies zijn. In die tijd was Kopenhagen een plek waar je overal kaviaarsaus 

kon eten, de stad was bedekt onder dekens van witte truffel en duiven uit Anjou waren 

te vinden op elke menukaart.

En daartussen stond ons restaurant. Waar wij iets wilde doen om duidelijk te maken uit 

welke cultuur we komen.  Op de koksschool had ik alles geleerd over boeuf stroganoff, 

sole walewska en allerlei andere ‘artefacten’ uit een tijd die voorbij is. Het was een tijd 

waarin ik de basis van het koken leerde kennen.

Met een sprongetje in de tijd, vijftien jaar na mijn chefsexamen, sta ik op een koude 

lentedag in Kopenhagen. Noma was nog maar een kleine vier maanden open en ik had 

geen idee hoe ik een gerecht kon maken, dat iets zou kunnen vertellen over dit deel van 

de wereld. 

Toen stopte er op een dag een grote bus voor het restaurant, en daaruit kwam iemand 

die leek op de Kerstman: een gezonde, oudere Zweedse man met zachte blauwe ogen 

en een witte baard van wit, krullend haar. Hij stelde zich voor en vertelde me dat hij me 

graag wat ingrediënten wilde laten zien.

Hij opende de achterklep van zijn bus en laadde krat na krat groene planten uit, de 

meesten niet groter dan mijn pink. Ik was stomverbaasd.

Ik bracht uren door bij zijn auto en stelde vraag na vraag over wat het was, en waar de 

plantjes vandaan kwamen. Ondertussen bleef ik proeven, en probeerde ik al deze nieuwe 

smaken te onthouden. Het was als kerstavond voor een chef.

Dat is het grootste geschenk dat wildplukken mij heeft gegeven: het verbond me aan de 

plek waar ik ben op een manier die ik nog nooit had ervaren. Die connectie werd het 

begin van wat Noma nu is geworden.

 

Blijf wildplukken, meester Edwin!

Rene Redzepi

Noma

Beste restaurant ter wereld 2014 
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MAANDLIJST

JANUARI
Gewoon barbarakruid (winterkers),  
 Barbarea vulgaris

Grote Brandnetel, Urtica dioica

Gelderse roos, Viburnum opulus

Grote klis of Grote Klit, Arctium lappa

Hondsroos (rozenbottels), Rosa canina 

Judasoor, Auricularia auricula-judae

Pastinaak, Pastinaca sativa 

Witte waterkers, Rorippa nasturtium-aquaticum 

Winterpostelein, Claytonia perfoliata

Gezaagde Zee-eik, Fucus serratus

FEBRUARI
Gewoon Fluweelpootje, Flammulina velutipes

Grove den, Pinus sylvestris

Hondsdraf, Glechoma hederacea

Kelp (of Wakame), Undaria pinnatifida

Kraailook, Allium vineale 

Paardenbloem(wortel), Taraxacum officinale

Rendiermos, Cladonia rangiferina

Speenkruid, Ranunculus ficaria

Kleine Veldkers, Cardamine hirsuta

Veldzuring, Rumex acetosa 

MAART 
Europese berenklauw, Heracleum sphondylium

Berk, Betula pendula 

Daslook, Allium ursinum

Hop, Humulus lupulus

Klein hoefblad, Tussilago farfara

Look-zonder-look, Alliaria petiolata

Kegelmorielje, Morchella conica

Maarts viooltje, Viola odorata

Watermunt, Mentha aquatica

Zevenblad, Aegopodium podagraria

ApRIL 
Gewoon Duizendblad, Achillea millefolium

Japanse duizendknoop, Fallopia japonica

Klaverzuring, Oxalis acetosella

Magnolia, Magnolia (stellata)

Gewone Paardenbloem, Taraxacum officinale

Pinksterbloem, Cardamine pratensis

Rood hoorntjeswier, Ceramium rubrum 

Wilde tijm, Thymus serpyllum

Tulp, Tulipa sylvestris

Voorjaarspronkridderzwam, 
 Calocybe gambosa

MEI 
Blaassilene, Silene vulgaris

Fijnspar, Picea abies cgyhko

Herderstasje, Capsella bursa-pastoris

Kleine pimpernel, Sanguisorba minor

Lamsoor, Limonium vulgare 

Meidoorn, Crataegus monogyna en Crataegus 

laevigata

Sering, Syringa vulgaris

Vlierbloesem, Sambucus nigra

Weidekringzwam, Marasmius oreades

Zeesla, Ulva lactuca

JUNI 
Beekpunge, Veronica beccabunga

Bosbes, Vaccinium myrtillus

Gewone Engelwortel, Angelica sylvesteris 

Koolzaad, Brassica napus

Bosbes, Vaccinium myrtillus

Krentenboompje (Europees en Amerikaans),  
 Amelanchier lamarckii en Amelanchier ovalis

Gewone Margriet, Leucanthemum vulgare

Melde, Atriplex 

Walnoot of Okkernoot, Juglans regia 
Witte krodde, Thlaspi arvense
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JULI 
Bosaardbei, Rubus fruticosus

Weidechampignon, Agaricus campestris 

Eekhoorntjesbrood, Boletus edulis

Frambozen, Rubus idaeus

Japans bessenwier, Sargassum muticum

Europese lariks, Larix decidua

Wilde marjolein, Origanum vulgare

Mierikswortel, Armoracia rusticana

Moerasspirea, Filipendula ulmaria 

Zwavelzwam, Laetiporus sulphureus

AUgUSTUS
Braam, Rubus fruticosus

Gele kornoelje, Cornus mas

Korenbloem, Centaurea cyanus

Lievevrouwebedstro, Galium odoratum

Mahoniebes, Mahonia aquifolium

Vlierbes, Sambucus nigra

Waterpeper, Polygonum hydropiper

Wilde wortel, Daucus carota

Wilgenroosje, Chamerion angustifolium of

 Chamerion epiobium

Zadelzwam, Polyporus squamosus

SEpTEMBER
Beukennoot/beuk, Fagus sylvatica 

Duindoorn, Hippophae rhamnoides

Grote parasolzwam, Macrolepiota procera

Grote sponszwam, Sparassis crispa 

Eenstijlige en tweestijlige meidoorn, 
 Crataegus monogyna en Crataegus laevigata

Reuzenzwam, Meripilus giganteus

Rodekoolzwam of amethistzwam,  
 Laccaria amethystina

Reuzenbalsemien (springzaad), 
 Impatiens glandulifera 

Teunisbloem, Oenothera glazioviana

Wilde appel, Malus sylvestris

OKTOBER
Biefstukzwam, Fistulina hepatica

Eikel/eik, Quercus robur

Eikhaas, Grifola frondosa

Hazelnoot, Corylus avellana

Eikhaas, Grifola frondosa

Honingzwam (sombere en gewone), 
 Armillaria mellea en Armillaria ostoyae

Mispel, Mespilus germanica

Suikerwier, Saccharina latissima

Tamme kastanje, Castanea sativa 

Vossenbes, Vaccinium vitis-idaea

NOVEMBER
Fluweelboom, Rhus glabra 
Japanse dwergkwee, Chaenomeles japonica 

Kalmoes, Acorus calamus

Paarse schijnridderzwam, Lepista nuda 

Parelstuifzwammen, Lycoperdon perlatum 

Porseleinzwam, Oudemansiella mucida

Sleedoorn, Prunus spinosa

Vuurdoorn, Pyracantha coccinea

Waterlelie, Nymphaea alba 
Zuurbes, Berberis vulgaris

DEcEMBER 
Akkerkool, Lapsana communis

Douglassparnaalden, Pseudotsuga menziesii 

Jeneverbes, Juniperus communis

Knotswier of blaaswier, Ascophyllum nodosum

Lisdodde, Typha latifolia 

Nagelkruid, Geum urbanum

Oesterzwam, Pleurotus ostreatus

Gewone salomonszegel,  
 Polygonatum multiflorum 

Vogelmuur, Stellaria media

Wilde kool (koolzaad), Brassica napus
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Het landschap is nu eindelijk weer helemaal groen. De winter heeft ons definitief 

verlaten; tot ijsheiligen is er nog een laatste koude nacht mogelijk, maar daarna 

stijgen de temperaturen gestaag.

We snuiven dikke geurige wolken parfum op van de meidoorn, die met zijn witte 

bloesem laat zien dat de zomer in aantocht is. Deze struik is niet uit het Nederlandse 

landschap weg te denken. Of je nu door het Vondelpark, Kralingse bos of de polder 

fietst, de meidoorn laat met zijn diepe zwoele geur weten dat het tijd is om 

heerlijke limonades te maken. Niet alleen de meidoorn is daar geschikt voor; ook de 

sering is een prachtige voorjaarsbloem die zich goed in een fles laat vangen. Of de 

limonadebloem van het voorjaar: de vlierbloesem. Die is niet alleen goed voor een 

limonade, ik maak jaarlijks ook ongeveer 6 kratten vol met vlierbloesemchampagne. 

Het is echt de moeite waard om een paar van deze geurige bloemen te bottelen. 

Struin ook weer eens de plantsoenen af voor paddenstoelen. In mei, vooral eind mei, 

laten velen al hun hoedjes zien. Zijn het niet de laatste voorjaarspronkridders die je 

nu nog vindt, dan wel de vele weidekringzwammen die hele grasveldjes in kringen in 

een soort alien-landingsbanen omtoveren. 

In de Hollandse moestuinen zien we weer vele schoffelfanaten, die zo veel mogelijk 

de kruiden tussen hun aangepote en gezaaide gewassen willen vermijden. Maar 

vaak schoffelen ze ook lekkere (on)kruiden weg. Neem bijvoorbeeld het herderstasje 

- een kruid dat in menig Chinese wonton verstopt zit. Of de vele brandneteltopjes, 

vogelmuur, witte krodde en ga zo maar door. Met twee handjes onkruid maak je in 

een handomdraai een supergezonde groene shake of smoothie. Even door de blender 

met wat groene thee of vlierbloesemsiroop, en klaar is kees. Enkele recepten vind je 

hier verderop en andere staan elders in dit boek. 

Het behoeft geen uitleg: het wildplukseizoen is in volle gang en de lijst van planten 

lijkt met de dag te groeien. Toch wil ik nog even zeggen dat je ook nu de grove 

dennen in de gaten moet houden. Deze naaldboom heeft een paar prachtige 

verrassingen in petto. Pluk vooral een kilo toppen; je zult versteld staan van het 

resultaat nadat je ze in honing hebt ingelegd. Kortom, we hebben weer een maand 

vol spannende recepten voor de boeg! 

Mei



Kenmerken
•  Anjerfamilie (Caryophyllaceae) 

•  Overblijvende, kruidachtige plant

•  Stengels zijn onbehaard en blauwgroenig

•  De bladeren zijn tegenoverstaand, eirond, spits toelopend met een gave rand

•  Bloeit vanaf mei tot september met kleine bel- of blaasachtige bloemen; de 

bloemen zijn vaak iets gestreept

•  Aan de mond van de blaas zitten vijf witte kroonblaadjes

•  De blaas is paarsachtig geaderd 

•  De plant wordt tot 60 centimeter hoog 

Waar te vinden
De plant komt overal in Nederland voor, vooral in het rivierengebied en de 

kuststreken. 

Seizoen
Vanaf het vroege voorjaar tot de bloei in mei te plukken.

Gebruik
De jonge bladeren kunnen verwerkt worden in salades, soepen, pasta’s. Let wel op: 

de bloemen hebben een licht verdovende werking en dienen daarom in hele kleine 

hoeveelheden verwerkt te worden!

Recepten
Blaassilene is een kruid waarvan veel mensen niet direct denken dat je het kunt 

eten. Toch wordt het - vooral in Spanje, Portugal en andere mediterrane landen - 

veel in het voorjaar gegeten, vooral vlak voor de bloei. Het moeilijke voor onervaren 

wildplukkers is om de plant voor de bloei te herkennen. Hij heeft namelijk van die 

gekke, typische blaasjes als bloemen. Maar toch, als je je best doet en goed kijkt, 

kun je hier een fijne pluk aan beleven!

BLAASSILENE  Silene vulgaris
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Omelet met blaassilene 

Ingrediënten
•  1 handje blaadjes blaassilene

•  2 eieren

•  half gesnipperd uitje

•  boter om in te bakken

•  scheutje melk 

•  peper en zout naar smaak

Werkwijze 
•  Kluts de eieren en voeg peper, zout en melk 

toe.

•  Fruit het uitje in de pan in de boter.

•  Meng de geklutste eieren in de pan en strooi 

daar bovenop de blaassileneblaadjes.

•  Als de onderkant is gestold: draai het ei dan 

één keer om in de pan en laat nog eens 2 

minuten zachtjes bakken, als een gewone 

omelet.

Lekker op een geroosterde plak 

zuurdesembrood!

Italiaanse spianata van 
blaassilene 

Ingrediënten
•  200 g gewassen blaadjes blaassilene 

•  2 ietwat oudbakken boterhammen

•  2 el geraspte Parmezaanse kaas

•  2 el Strigoli

•  2 el pecorino

•  2 eieren

•  1 el paprikapoeder

•  2 el gehakte peterselie

•  3 plakken gekookte ham

•  100 g in plakken gesneden Galbanino- of 

anders Provolone-kaas 

•  olie 

•  peper en zout naar smaak

Werkwijze
•  Was de blaassilene. Doe de blaadjes in een 

pan met een deksel erop en laat circa 10 

minuten op laag vuur pruttelen, dan afgieten.

•  Breek de eieren in een kom en voeg de 

Strigoli, parmezaan en pecorino, de kruiden, 

de peterselie en het brood toe.

•  Voeg ook twee van de plakken ham toe, 

fijngehakt; wat zout erbij en alle ingrediënten 

goed mengen.

•  Spreid het mengsel uit op ovenpapier, strijk 

het glad en leg de Galbanino-kaas en de 

overgebleven plak ham erop.

•  Sluit met behulp van het ovenpapier het 

geheel dusdanig af dat de randen verzegeld 

zijn, en plat het dan een beetje af.

•  Besprenkel wat olie op het ovenpapier en 

vouw dan het mengsel op als een zuurtje (plat 

rolletje).

•  Wikkel vervolgens het geheel in een stuk 

aluminiumfolie , leg het op een bakplaat en 

bak ongeveer een half uur in de oven op 120 

graden.
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Kenmerken
•  Olijffamilie (Oleaceae)

•  Bladverliezende heester 

•  De bladeren zijn eirond en tot 12 centimeter lang, met een spitse bovenkant

•  De bladrand is gaaf

•  De heester bloeit met paarse, lila of witte bloemen

•  De bloemen vormen trossen met kleine, zeer geurige trechtervormige bloemen

•  Bloeitijd is van mei tot september 

•  De plant wordt tot 7 meter hoog 

Waar te vinden
Sering groeit vooral in tuinen en in de duinen; her en der tref je hem verwilderd 

aan.

Seizoen
Van mei tot juni kun je de sering plukken.

Gebruik
De bloemen kunnen gefrituurd worden; er wordt olie van gemaakt maar vooral 

dienen ze om limonades en ijs te suikeren.

Recepten
Ook dit is weer zo’n typische voorjaarsbloeier, hij siert menig voor- of achtertuin. 

Seringen ruiken allemaal heel krachtig, en juist die geur kun je heel goed vangen. 

Onderstaand recept is heerlijk. Maar je kunt ook drank maken van deze bloem - 

zoals een seringchampie, zelfde recept als vlierbloesemchampagne (zie pag. 141) - of 

ijs, of gewoon de bloemen in een salade! 

SERINg  Syringa vulgaris
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Werkwijze 
•  Kook de suiker in het water tot een dikke stroop. 

•  Laat afkoelen tot kamertemperatuur.

•  Haal de bloemen met een pincet door de stroop. 

•  Besuiker ze en leg ze op vetvrij bakpapier, of leg ze eerst op bakpapier 

en strooi er dan poedersuiker over.

Ingrediënten 
• 1 kopje suiker 

• 0,5 kopje water 

• 4 seringbloesem 

• 50 g fijne kristalsuiker 

of poedersuiker

Gekonfijte seringenbloemen

Ingrediënten, crêpes
•  4 eieren

•  1,5 kopje melk 

•  1,5 tl suiker 

•  snufje zout

•  1 kopje zachte boter 

Ingrediënten, roomvulling
•  1 kop seringenbloemen zonder steeltjes,  

dus los geplukt

•  0,75 kop suiker

•  0,5 kop bloem 

•  2 kopjes room 

•  4 eieren, losgeklopt 

•  2 el boter 

•  1 tl vanille-extract 

•  beetje gemalen nootmuskaat 

Ingrediënten, siroop 
•  1,5 kop bloempjes van de sering

•  0,25 kopje suiker

•  2 tl maïzena 

•  1 kopje water 

•  2 el bevroren bosbessen 

•  enkele gekonfijte seringen 

Gevulde crêpes met seringensiroop 

Werkwijze, crêpes
•  Klop de eieren in een kom met de melk, suiker 

en het zout.

•  Voeg de bloem toe. Klop tot een glad deeg en 

laat een uur rusten in de koelkast. 

•  Bak dunne crêpes van het beslag in een 

antiaanbak-koekenpan.

•  Laat de crêpes afkoelen en leg er vetvrij 

papier tussen zodat ze niet aan elkaar blijven 

plakken. 

Werkwijze, roomvulling
•  Neem een pan met dikke bodem, doe hierin 

de suiker, room en bloem en roer dit tot een 

gladde crème.

•  Laat ongeveer 2 minuten doorkoken.

•  Roer een halve kop hete crème door de eieren.

•  Roer vervolgens het eimengsel terug in de 

pan.

•  Verwarm op een laag vuur, N.B. maar niet 

laten koken!

•  Roer de boter, vanille en nootmuskaat bij de 

vulling.

•  Laat vervolgens 15 minuten afkoelen. 

•  Doe de seringen door de koude vulling, net 

voordat je het gerecht opdient.

Werkwijze, siroop
•  Doe de suiker, maïzena en het water in een 

steelpan en roer tot een gladde massa. 

•  Kook en roer op een matig vuur gedurende 1 

minuut.

•  Voeg seringen en bosbessen toe.

•  Kook ongeveer 2 minuten.

•  Zeef de siroop.

Vul crêpes met de room en rol ze op, of vouw ze 

tot een envelop. Plaats de crêpes op de siroop. 

Garneer met gekonfijte seringen – zie volgende 

recept.
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Kenmerken
•  Muskuskruidfamilie (Adoxaceae)

•  Bladverliezende stuik/boom

•  De stam is sterk gegroefd 

•  Het hout van de boom is zacht

•  De takken zijn broos en hol, met een witte vulling

•  Bladeren zijn langwerpig eirond en gezaagd en geveerd

•  De bloemen groeien in tot wel 30 centimeter grote schermen

•  De bloemen zijn klein en wit, sterk geurend 

•  De rijpe bessen zijn roodzwart en hangen in trossen aan de schermen

•  De bessen zijn klein en rond

•  De struik wordt tot 11 meter hoog

Waar te vinden
Overal in Nederland veelvoorkomend, in stadsparken, tuinen, bossen, langs 

weilanden, duinen. 

Seizoen
De bloemen bloeien van mei tot in september (tweede bloei). De bessen zijn van 

juli tot in de late herfst te oogsten. 

Gebruik
Van de bloemen van de vlier kun je siroop, ijs en pannenkoeken maken. Je kunt ze 

inleggen in honing, er vlierbloesembubbelwijn of vlierbloesemolie van maken of de 

bloemen frituren De bessen kun je verwerken tot sappen, ijs, jam, wijnen en andere 

alcoholische dranken. Groene bessen worden gepekeld en gaan op appelazijn. 

Bijzonderheden
Als de vlier gaat bloeien, springt mijn hart op. Massaal pluk ik hem voor restaurants: 

de bloemen, de groene bessen en de zwarte bessen. En op het oude afgestorven 

hout groeit vaak het judasoor. De vlier is een hele fijne struik!

Elk jaar maak ik tussen de vijf en acht kratten vol vlierbloesemchampagne. Het 

hoort gewoon bij de maand mei, en het is supersimpel om te doen. Ik schenk vaak 

een fles bij mijn workshops ‘Eten uit de Natuur’. En altijd is de champagne weer 

een groot succes. Hieronder mijn recept voor het vullen van vele mooie flessen 

bubbels. 

VLIERBLOESEM  Sambucus nigra
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Vlierbloesemchampagne 

Ingrediënten
•  10 l water 

•  2,5 kg suiker

•  sap van 10 citroenen, inclusief de uitgeperste 

citroenen

•  40 schermen vlierbloesems, volledig open en 

met veel stuifmeel

•  N.B. gebruik Grolsch-beugelflessen, die 

werken het best. Je hebt minimaal 1,5 krat 

lege Grolsch flessen nodig 

Werkwijze
•  Maak een siroop van de suiker en het water 

door te koken of door heet water met de 

suiker te mengen.

•  Laat afkoelen en voeg de vlierschermen en de 

citroenen met sap en schil erbij.

•  Zet op een warme plek en laat minstens 5 

dagen gisten; dek af met een doek zodat er 

geen vliegen bij kunnen.

•  Als de gisting nog niet goed op gang is: 

gewoon een dag of twee laten staan.

•  Vervolgens zeven met een grove zeef en dan 

door een doek (het ziet er slijmerig uit, maar 

dat komt in de flesgisting wel goed).

•  Kook alle bierflesjes goed uit.

•  Laat de flessen afkoelen en vul ze met het 

gegiste sap.

Controleer twee of drie keer de druk, om de acht 

dagen; laat de CO2 ontsnappen door de beugel 

voorzichtig te openen. Belangrijk is dat je dat 

checken na het bottelen doet! 

Vlierbloesemlikeur 

Ingrediënten
•  3 l wodka, liefst met een alcoholpercentage 

van boven de 40% als het lukt 

•  beestjes en met stuifmeel, als je in een glazen 

pot onder kunt zetten met de wodka

•  2 kopjes suiker 

•  1 kopje water 

Werkwijze
•  Haal zo veel mogelijk stelen van de bloemen; 

hoe minder stelen hoe beter. 

•  Druk de bloemen in een grote, liefst glazen 

pot.

•  Giet nu eerst twee liter wodka erop.

•  Vul aan met meer bloemen.

•  Vul dan aan met de laatste liter wodka en zorg 

ervoor dat alle bloemen onderstaan.

•  Zet dit gedurende minimaal een maand op 

een koele plek.

•  Haal dan alles door een zeef.

•  Voeg de suikersiroop toe die je hebt gemaakt 

van de suiker en het water.

•  Laat weer voor een maand rusten en drink op 

warme zomerdagen met een blokje ijs. 

141

m
ei





082

vo
or

ja
ar

sr
ec

ep
te

n

083

voorjaarsrecep
ten

Ingrediënten 
•  250 g rauwe zalm

•  1 el doperwten

•  1 el tuinbonen

•  2 minikomkommers

•  1 hand verse raapstelen

•  halve hand duizendblad

•  wilde bloemen o.a. koolzaadbloemen 

Ceviche
•  3 dl limoensap

•  40 g sjalot

•  5 g knoflook

•  5 g rode peper

•  10 g uien

•  2 tl koriander

•  8 g zout

•  3 dl olijfolie

Werkwijze
•  Ceviche: voeg alle ingrediënten van de ceviche bij elkaar behalve de olie, 

draai glad in de blender en voeg olijfolie erbij. Daarna zeven. Als de 

smaak te sterk is: gebruik eventueel wat bouillon om af te slappen.

•  Zalm: snijd er mooie plakjes van, à la minute zouten en limoenrasp erop 

naar smaak.

•  Marineer de zalm dan voor 10 minuten in de ceviche. 

•  Voorjaarsgroentes: doperwten, tuinbonen, minikomkommer, verse 

raapstelen van eigen tuin, duizendblad en wilde bloemetjes dresseren 

op een bord. 

Ceviche met rauwe zalm, voorjaarsgroentes, 
koolzaadbloemen, duizendblad en raapstelen 
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Rijstpapier met magnolia-sorbet en yuzu-parfait

Magnolia-sorbet, ingrediënten
•  400 g verse magnolia

•  500 g water

•  150 g suiker

•  400 g glucosepoeder

•  10 g limoensap

Werkwijze
•  Laat water en suiker samen opkoken. 

•  Doe de magnolia erbij en de glucose. Laat 4 uur trekken, dan zeven en 

limoensap erbij.

Yuzu-parfait, ingrediënten
•  4 eieren

•  340 g suiker

•  120 g yuzusap

•  50 g sinaasappelsap

•  zeste van 1 limoen en 1 sinaasappel

•  4 blaadjes gelatine

•  170 g boter

•  180 g slagroom

Werkwijze
•  Klop de eieren en suiker in een pan zonder vuur. Voeg yuzu- en 

sinaasappelsap erbij en de zestes.

•  Dan koken op half vuur. Blijven roeren tot het mengsel de 80 graden 

bereikt. 

•  Haal van het vuur. Voeg de boter erbij, en de geweekte gelatineblaadjes. 

Dan zeven. 

•  Laat het mengsel afkoelen tot het bijna koud is in ijswater; dan lobbig 

geslagen room toevoegen en in de gewenste vormpjes doen. Vries in.

Om het bord op te maken: frituur het rijstpapier (dit koop je bij een van 

de toko’s in de buurt) kort op 180 graden. Eventueel kun je wat cake 

drogen tot crumble voor het ijs.

Doe er losse bloemetjes op: sering, magnolia, citrusafrikaantjes et cetera.

101

voorjaarsrecep
ten



184

zo
m

er
re

ce
p

te
n

185

zom
errecep

ten

Ingrediënten 
•  1 kg lever

•  4 g kleurzout (dit zout kun je bij een delicatessenzaak, slager of  

horecagroothandel kopen) 

•  4 g zeezout

•  1,5 g witte peper, gemalen 

•  25 g cognac

•  20 g witte port

•  4 mooie weidechampignons, vooral de dikke hoedjes die net open zijn, 

zodat je ze goed kunt determineren

•  1 groene appel 

•  distelbloesem en peenbloesem

•  vruchtjes als framboos, bosaardbei of bosbes

Werkwijze
•  Maak de eendenlever schoon en laat deze een half uur marineren.

•  De marinade maak je van de twee zouten, peper, cognac en de witte 

port.

•  Gaar de eendenlever in de oven op 62 graden gedurende 10 minuten.

•  Doe de lever vervolgens op een zeef, laat even afkoelen. Daarna kun je 

de lever eventueel in een worstzak van de slager doen; vraag aan de 

slager of je er een mag hebben. Dit is een plastic zak die rond is: hierin 

kun je de lever drukken en laten opstijven. Als je geen worstzak hebt, 

dan rol je hem in vershoudfolie, als een ronde terrine. 

•  Laat een dag opstijven. Nu is hij klaar om te snijden. N.B. Het is wel 

handig om je mes even warm te maken met warm water voor je gaat 

snijden.

•  Snijd per persoon tussen de 50 en 80 gram.

•  Om het bord op te maken: snijd de weidechampignons en de appels op 

een mandoline; deze gebruik je om mee te garneren. Daaromheen leg je 

om en om dungesneden appel en champignon en wat besjes of andere 

vruchtjes, doormidden gesneden. 

•  Strooi de bloesem over het gerecht.

Lekker bij warme brioche!

Eendenleverterrine met rauwe champignons en 
groene appel, vruchtjes en Oost-Indisch kersblad 



Na het succes van Het grote wildplukboek komt wildplukker Edwin Florès met Het wildplukkookboek. 
Want als na afloop van het wildplukken je mand of tas gevuld is met bessen, noten, bloemen of 
paddenstoelen, hoe verwerk je deze dan tot een lekkere maaltijd? 

In bijna 300 recepten laat Edwin Florès samen met topkok Ron Blaauw en Bobby Rust van 
Rongastrobar zien hoe je de inhoud van je wildplukmand verwerkt in en tot de meest heerlijke 
gerechten. 

Edwin Florès (1970) is wildplukker en zijn hele leven al geïnteresseerd in alle lekkernijen die 
de natuur te bieden heeft. Met zijn bedrijf Casa Foresta wil hij ook anderen voor wildplukken 
enthousiasmeren, o.a. door middel van workshops. 

Blijf wildplukken, meester Edwin! 
Rene Redzepi – Noma

Bertramdeleeuw

Bertram+deLeeuwUitgevers

@CasaForesta

bertramendeleeuw.nl


