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Schooltuinen en Natuureducatie

- de natuur buiten - 

Wildpluksalade

Een salade maak je meestal van verschillende soorten sla en andere groenten. Je 
kunt ook wilde groenten in je eigen buurt plukken: paardenbloemen en madeliefjes. 
Het plukken van eetbare planten uit de natuur noemen we ‘wildplukken’.
De smaak van paardenbloemblaadjes en sla lijkt erg op elkaar. 
Dat komt doordat de paardenbloem uit dezelfde plantenfamilie 
komt als de sla, de composietenfamilie. 

Locatie 
Buiten op een rustige plek waar 
geen honden komen
  
Nodig
• Verzamelzakje of -bakje
• Kropsla en/of komkommer, 

tomaat
• Peper en zout
• Olie
• Honing
• Citroen(sap)
• Slabak
• Theelepeltje
• Bakje voor de dressing1. Zoek buiten een rustige plek, zonder honden, waar paardenbloemen en 

madeliefjes staan (zie foto’s).                                         
2. Pluk de gele paardenbloemen en de groene blaadjes. Op de foto zie je 

dat de bladeren van de paardenbloem een cirkel vormen, dat noemen 
we een bladrozet. De bovenste blaadjes van het bladrozet zijn het jongst 
en het lekkerst. 

3. Pluk de wit-gele madeliefjes. 
Let op! Laat je ouders controleren of je de juiste bloemen hebt geplukt 
en vergelijk de bloemen en bladeren met de foto. Soms pluk je per onge-
luk iets wat vies of zelfs giftig is. Stop dus nooit zomaar wat in je mond. 

4. Was thuis je de paardenbloemen en madeliefjes goed.
5. Zet alles klaar wat je nodig hebt om de salade te maken.
6. Scheur wat bladeren van de kropsla af, was ze en doe ze in de slabak. Als 

je geen sla in huis hebt, kun je ook een paar tomaten of een komkommer 
in stukjes snijden. 

7. Scheur de bladeren van de paardenbloem in stukjes en doe ze ook in de 
slabak.

8. Haal de madeliefjes van hun steel en doe alleen de bloemetjes bij de sla.
9. Haal ook de paardenbloemen van hun steel en trek de gele bloemblaad-

jes van de knop. Alleen de gele bloemblaadjes gaan in de sla. 
10. Doe een beetje olie, peper, zout, een theelepel honing in een bakje voor 

de dressing.
11. Knijp een halve citroen uit boven het bakje.
12. Roer de dressing goed door elkaar.
13. Giet dan de dressing uit over de salade. Eet smakelijk!

Doen

Bekijk het filmpje van Wildpluksalade

Extra informatie voor thuis
Je kunt de salade zo uitgebreid of simpel maken als je wilt. Je kunt er noten bij 
doen of een gekookt ei. Of je eet alleen de paardenbloemblaadjes met dressing.

De jonge blaadjes van de paardenbloem zijn het lekkerst, dat zijn de lichtgroene 
blaadjes. De oudere blaadjes zijn een beetje bitter, omdat die vaak al een hele 
winter aan het bladrozet hebben gezeten. Als je per ongeluk toch wat oude 
blaadjes hebt geplukt, kun je ze twee uur in een bakje met water leggen, dan 
worden ze minder bitter. 

Klik op het plaatje voor het filmpje 
Wildpluksalade

https://vimeo.com/408760937/ac6e720c3c
https://vimeo.com/408760937/ac6e720c3c

