
Eet smakelijk!

Tip van juf Sofie
 
Het inmaken van groenten is enorm populair. Ingemaakte groenten zijn ook nog 
eens erg lekker! 

Als je zoveel groenten uit je tuintje mag oogsten dat je ze niet snel genoeg op krijgt, 
kan je een deel ervan inmaken. Door een groente in te maken is ie langer houdbaar. 
Veel beter dus dan je oogst weg te moeten gooien. 

Hoe maak je groente in?
Een van de manieren om groenten in te maken is in zoetzuur. Denk maar aan zilveruitjes, 
augurk in zuur of atjar uit de winkel. Als je groenten inmaakt in zoetzuur, doe je ze in een 
mengsel van water, azijn en suiker, samen met wat kruiden. De azijn en suiker zorgen 
ervoor dat bacteriën er niet graag willen leven waardoor de groente langer houdbaar is. 
In een glazen potje in de koelkast zijn groenten op zoetzuur ongeveer een maand houdbaar. 

Inmaken gaat het beste met harde groenten zoals radijs, 
biet, kool, courgette, rode ui, komkommer of wortel. 
Hoe langer je de groenten in het water-azijn-suiker- 
kruidenmengsel laat staan, hoe zachter de groenten 
worden. Een ingemaakte groente smaakt heel anders 
dan wanneer die rauw is of gekookt!

Wat ik zelf vaak maak zijn radijsjes in zoetzuur.  
Ingemaakte radijsjes zijn lekker op een broodje ham-
burger, in een salade, bij een rijstgerecht of op een 
broodje kaas. In een glazen pot ziet het er nog eens 
heel feestelijk uit op tafel.  

Recept ingemaakte radijs 
Dit recept is voor een potje van 300 ml. Afhankelijk van de grootte van de radijsjes, houd 
je soms wat vloeistof over. De basis is 1 deel water op 1 deel azijn op 1/3 suiker. Wil je het 
zuurder, voeg minder suiker toe. Wil je het zoeter, voeg meer suiker toe. 

Werkwijze
• Snijd de radijzen in plakjes en doe ze in het potje. Voeg enkele takjes verse dille toe.
• Doe het water, azijn, suiker en de gedroogde kruiden in een pan en breng aan de 

kook. Wanneer de suiker is opgelost, zet je het vuur uit.
• Giet het water-azijn-suiker-kruidenmengsel over de radijzen tot ze helemaal onder staan. 
• Doe de deksel op het potje, draai goed aan en zet het potje op z’n kop tot de vloei- 

stof is afgekoeld.
• Laat de groenten 24 uur trekken voordat je ze gaat eten. Het mengsel zal helemaal 

roze kleuren en de radijsjes ook!
• Pak een etiket en schrijf erop wat in het potje zit en schrijf de datum op waarop je je 

ingemaakte groenten hebt gemaakt. Plak het etiket op je potje.

Schooltuinrecepten
Groente uit je tuin op je bord

Ingrediënten 

• 20 radijzen
• 120 ml appelazijn of 

witte balsamicoazijn
• 120 ml water
• 45 g suiker
• snufje zout
• 1 volle theelepel  

gedroogde piment-
korrels of peper- 
korrels

• 2 volle theelepels 
gedroogde mosterd- 
zaadjes

• enkele takjes verse 
dille

• Voor de variatie kan 
je ook andere kruiden 
toevoegen zoals 
stukjes gember,  
pepertjes, laurier- 
blad, karwij of  
venkelzaad, steranijs 
of kruidnagel.

Keukenspullen 

• schilmesje
• snijplank
• pan 
• kookplaat
• trechter of juslepel 

voor het uitschenken
• spatel om te roeren
• schoon glazen potje 

met deksel (300 ml)
• etiket
• pen of potlood


