
Eet smakelijk!

Tip van juf Femke
 
Als je (nog) geen eigen moestuintje hebt, kun je ook groenten, kruiden en vruchten 
plukken in de natuur. Dit heet wildplukken. Wanneer je in het wild plukt, moet je altijd 
goed opletten dat je de juiste plant of vrucht plukt. Want per ongeluk een verkeerde 
plant plukken en eten, kan gevaarlijk zijn. Daarom moet je voordat je gaat wildplukken 
altijd goed weten:
• welke plant je wilt plukken;
• waar je hem vindt;
• hoe hij eruit ziet ;
• hoe hij ruikt.

Stop nooit zomaar een plant in je mond en controleer altijd of je de juiste plant hebt. 
Controleer dit bij een volwassene die veel weet van planten, in een boek over eetbare 
planten of op internet (bijvoorbeeld op OogstenZonderZaaien.nl)

Ook voor ouders
Op de website van OogstenZonderZaaien.nl staan eetbare planten uit de natuur. 

Daslook
Wat je bijvoorbeeld vanaf maart tot en met juni kunt plukken, is daslook. Je kunt 
daslook vinden in verschillende parken in Amsterdam. De bladeren zijn eetbaar.

Wist je dit?
Daslook houdt van schaduw en staat daarom vaak onder een grote boom met veel 
bladeren. Vanaf mei bloeit de plant en krijgt hij witte bloemetjes. Pas op dat je daslook 
niet verwart met het lelietje van dalen. Het lelietje van dalen is namelijk giftig. 

Familie van…
Daslook is familie van de ui en knoflook. Als je een daslookblad een beetje plet of 
scheurt, ruik je een uien- of knoflookgeur. Als je dit niet ruikt, of je weet het niet zeker, 
dan is het geen daslook. 

Hoe maak je het klaar 
Daslook kun je in de soep, salade of saus gebruiken als kruid. Ook kun je met daslook 
kruidenboter maken. Je hebt hiervoor boter, een paar daslookbladeren, een bakje en 
een vork nodig.
1. Haal de boter uit de koelkast en laat hem een half uur staan.
2. Scheur de daslookbladeren in kleine stukjes.
3. Doe wat van de zachte boter in het bakje en roer de stukjes daslookbladeren  

erdoor met de vork.
4. Smeer de kruidenboter op een toastje of brood. Eet smakelijk!

Schooltuinrecepten
Groente uit je tuin op je bord

Ingrediënten 

• Zachte boter
• Daslookblaadjes
• Brood/cracker/

toast

Let op!
Het lelietje van dalen is een giftige plant die een beetje op daslook lijkt. Als het blad 
niet naar ui/knoflook ruikt, is het geen daslook. 
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