
- de natuur buiten - 

Brandnetelsoep maken
 
De brandnetel is een plant die je veel ziet in Nederland. Niet iedereen is blij 
met deze plant, want hij prikt nogal. Je huid voelt branderig aan als je de plant 
zonder bescherming aanraakt. Daarom noemen we hem brandnetel.
Wat niet iedereen weet, is dat de brandnetel heel gezond is. De plant zit 
namelijk vol met vitamines en mineralen. In deze opdracht lees je hoe je een 
gezonde en lekkere soep maakt van brandnetels. 

Leerdoelen
• Je leert wat een brandnetel is.
• Je leert hoe je een brandnetel plukt.
• Je leert hoe je brandnetelsoep maakt. 

Locatie  
Buiten, op een rustige plek waar 
geen honden komen! 
Binnen koken.
  
Nodig
• Handschoenen of plastic zakjes
• Tasje
•  brandneteltoppen (de bovenste 

blaadjes van de brandnetel)
• 1 of 2 bouillonblokje(s )
• Pan 
• 1 liter water 
• Soeplepel
• Eventueel: vergiet

1. Ga naar buiten en zoek een rustige plek waar brandnetels groeien en geen honden komen.
2. Pluk de bovenste blaadjes met het stukje stengel van de brandnetels met je hand-

schoenen aan of plastic zakjes om je handen. Deze toppen zijn het verst en dus het 
lekkerst. Vul een tasje met de brandneteltoppen. Haal thuis de blaadjes van de stengel 
af en was de blaadjes goed. Let op! Vergeet niet om hierbij ook je handschoenen aan te 
houden, want de brandnetels prikken nog totdat ze in heet water hebben gelegen.

3. Zet een pan op het fornuis met 1 liter water. Breng het water aan de kook. Let op! Bij 
het koken moet je hulp vragen aan een volwassene; heet water kan gevaarlijk zijn als je 
het op je huid krijgt.

4. Wanneer het water kookt, gooi je het bouillonblokje bij het water. Roer net zo lang 
totdat het blokje in het water is opgelost. Als je het lekker vindt, kun je een extra bouil-
lonblokje in de pan doen.

5. Gooi de brandnetelblaadjes in de pan, dan even roeren en laten pruttelen. De soep is 
klaar, eet smakelijk!

Doen

Extra informatie
Wil je de soep nog lekkerder maken? Bak dan eerst een gesneden ui in wat olie in de pan. 

Pas daarna gooi je het water in de pan en volg je de rest van het recept. Andere groenten 

zoals aardappel, selderij of prei zijn ook lekker in deze soep.

Kijk eerst naar het filmpje Wildplukken, waar moet je op letten?

Als je brandnetelsoep een beetje teveel werk vindt, kun je ook 
brandnetelthee maken. Je wast dan de brandnetelblaadjes, doet ze 
in een theebeker en giet er heet water overheen. Brandnetelthee 
smaakt nog lekkerder met een heel klein beetje honing erbij. 

https://vimeo.com/413505639/3dd19bb93d

