
Pluk-kwis Uitslag 

  
1. Framboos 

a. De vrucht is eetbaar als een snoepje, veel kinderen zijn er dol op. 
Frambozen kunnen ook worden verwerkt tot sap, jam, azijn en wijn.  

b. Van de bladeren kun je thee te zetten. Je kunt vers blad gebruiken en je kunt 
bladeren drogen. Van gedroogd blad heb je minder nodig om de smaak te 
verkrijgen. Frambozenbladthee smaakt niet naar framboos maar het is wel 
goed voor je.  

c. De bladeren worden medicinaal gebruikt bij kinderziekten, koorts en als 
spierontspanning in de laatste fase van de zwangerschap. De vruchten 
worden gebruikt bij nierkwalen en bloedarmoede. 

d. Weetje: Wist je dat je bramenblad en aardbeienblad ook kunt drogen om thee 
van te zetten? 

  
2. Bietenblad (of krotenblad) 

a. Waarschijnlijk worden bieten al sinds de Romeinse tijd gegeten. De rode biet 
of kroot is het kleine broertje van de suiker- en de voederbiet.  

b. Het jonge blad kun je in een salade verwerken en geeft een lichte 
bietensmaak. Het past ook heel goed in een smoothie. 

c. Bietenblad kun je ook bereiden als spinazie, bij verhitting zal het net als 
spinazie ook slinken. Kort roerbakken, wokken of stoven het is zo 
gepiept.Ook de stengel is eetbaar, meestal wordt de stengel klein gesneden 
gebruikt. 

d. Weetje: Wist je dat bij gele en witte bieten de bladeren doorgaans effen groen 
zijn? Die van rode biet zijn dooraderd met donkerrode nerven. En wist je dat 



je de steel ook kunt eten? De hele plant kan dus op je bord verschijnen! 

 
3. Cosmea of Cosmos 

a. De bloembladeren van de cosmea zijn eetbaar. Er zit weinig smaak aan, ze 
worden vooral gebruikt om bijvoorbeeld een salade op te fleuren. 

b. Cosmea is een prachtige doorbloeier die het ook goed doet op armere grond. 
Als je de uitgebloeide bloemen eruit knipt (of hebt geplukt en opgegeten) dan 
heb je er de hele zomer plezier van. 

c. Cosmea is ook een mooie snijbloem, je ziet ze steeds vaker boeketten. Het 
diep ingesneden blad heeft ook een hoge sierwaarde. 

d. Weetje: Wist je dat vele verschillende kleuren en variëteiten hebt? 

 
4. Snijbiet 

a. Snijbiet is een ouderwetse bladgroente, zo eentje die we nu ook wel ‘vergeten 
groente’ noemen maar je ziet hem weer steeds vaker.  

b. De smaak van de Snijbiet komt min of meer overeen met die van spinazie. Je 
kunt Snijbiet zowel rauw als gekookt eten. De bladeren kun je bereiden als 
spinazie, de stengels zoals bleekselderij.  

c. Het is een hele dankbare groente om te telen. Vanaf de lente tot ver in de 
herfst kun je de bladeren oogsten. Je oogst de buitenste bladeren en de plant 
groeit vanuit  

 
5. Oregano 

a. Oregano is onder meer bekend uit de Italiaanse en Griekse keuken en wordt 
ook wel wilde marjolein genoemd. Het heeft een zeer karakteristieke geur en 
smaak. Het blad heeft een kruidige, licht zoete smaak en is een van de 
belangrijkste bestanddelen van pizzakruiden. 

b. Je kunt het blad vers eten of drogen. De hoeveelheid zon heeft invloed op de 
smaak van de plant. Hoe langer oregano verwarmd wordt, hoe meer smaak 
het afgeeft. Om deze reden kan oregano dan ook het beste aan begin van de 



kooktijd toegevoegd worden aan het gerecht. De (piepkleine) bloemen van 
oregano zijn goed eten, de smaak is vergelijkbaar met het blad, dat je 
normaal gebruikt. Omdat ze zo klein zijn, proef je er weinig van, tenzij je grote 
hoeveelheden gebruikt. Van de gedroogde bladeren en bloemen kun je ook 
thee zetten. 

c. Het uiterlijk en de smaak doen ook wel aan tijm denken (in de pluk-kwis 
hebben we tijm als antwoord half goed gerekend). De smaak van oregano ten 
opzicht van tijm is wat zoeter en zachter. 

d. Weetje: Wist je dat met palingkruid ook oregano wordt bedoeld? 

 
6. Malva / groot kaasjeskruid 

a. Groot kaasjeskruid (Malva sylvestris) is een leuke en makkelijke bloem en 
kan op veel plekken groeien, ook bijvoorbeeld in de stad.  

b. Groot kaasjeskruid wordt al eeuwen gebruikt in de kruidengeneeskunde. Ook 
kan je het als groente eten. Het blad kan gebruikt worden zoals spinazie. Je 
kan het blad koken of door salade eten, het smaakt nootachtig. 

c. De bloemen zijn goed eetbaar en staan mooi in een salade. Er kan ook een 
thee van worden gezet. De jonge zaden kunnen ook rauw of gebakken 
gegeten worden als ze nog groen zijn. Ze hebben een nootachtige smaak. 

d. Weetje: Wist je dat groot kaasjeskruid ook een klein broertje heeft? Klein 
kaasjeskruid. De broers danken hun naam aan de zaaddoosjes (vruchten) die 
op kaasjes lijken.  

 
7. Oost-Indische kers 

a. De Oost-Indische kers is een kruipende, soms klimmende plant die zo een 
paar meter hoog kan groeien. 

b. Zowel de bladeren als de bloemen en de vruchtjes zijn eetbaar. De plant 
bevat veel vitamine C. De bladeren smaken peperig en zijn heerlijk 
toegevoegd aan de salade. De bloemen zijn natuurlijk heel decoratief in 
gerechten en doen aan radijs denken. De vruchtjes kunnen als kappertjes in 
azijn ingemaakt worden.  

c. De Oost-Indische kers is multifunctioneel en neemt ook taken op zich in de 
moestuin. Hij trekt bladluizen aan en bestrijdt daarmee spint en luis op 
ecologische wijze. Hij zorgt ervoor dat andere gewassen, zoals bonen en 
fruitbomen, bladluisvrij blijven. De plant houdt wolluis weg bij appelbomen en 
houdt witte vlieg weg van komkommer, augurk, pompoenen en meloenen. Je 



kunt ook sterke thee trekken van het blad en dat gebruiken als biologisch 
bestrijdingsmiddel. 

d. Weetje: Wist je dat Oost-Indische kers ook slakken op afstand houdt door de 
sterke smaak?  

 
8. Zevenblad 

a. Zevenblad is een van de onkruiden die zeer moeilijk te bestrijden is doordat 
het zich via de wortel zeer snel kan uitbreiden. Maar het is ook eetbaar en dat 
weten veel mensen niet. De bloem misstaat trouwens ook niet in een wild 
boeket. 

b. Zevenblad definitief verwijderen uit je tuin is een lastige opgave. Ieder 
afgebroken stukje wortel kan weer verder groeien, vaak schoffelen heeft een 
averechts effect omdat je de plant eigenlijk motiveert verder te groeien. Als je 
het jonge blad stelselmatig wegknipt dan verzwak je de plant maar je raakt 
hem hier niet mee kwijt. Gebruik het blad in je gerechten en je kunt een 
haat-liefde relatie sluiten. 

c. Zevenblad bevat vitamine C, de bladeren kunnen bereid worden als spinazie. 
Ook kun je er soep, pesto of stamppot mee maken. Gedroogd heeft het wat 
weg van peterselie. 

d. Weetje: Wist je dat zevenblad ook wel tuinmansverdriet wordt genoemd? 
Omdat het een van de meest gevreesde onkruiden is voor de tuinier. 

 
9. Vijg 

a. De gewone vijgenboom (Ficus carica) is inheems in Zuid Europa en Noord 
Afrika. In het Nederlandse klimaat wordt de vijg niet een grote boom maar 
groeit eerder tot een brede struik tot 6 meter hoogte. In Nederland is het aan 
te raden om een vijg dichtbij een muur op het zuiden te plaatsen.  

b. De bevruchting van de vijgenboom geschiedt door symbiose met een 
galwesp, die zowel zichzelf als de vijg voortplant. De vijgenwesp komt in 
Nederland niet voor. De onbevruchte bloem kan hierdoor niet afrijpen en valt 
af. Om toch ook in ons gematigde klimaat eetbare vruchten te krijgen zijn er 
cultivars ontwikkeld die vruchten ontwikkelen zonder dat er een bevruchting 
aan te pas komt. Een voordeel van deze maagdelijke vruchtzetting is dat 
deze variëteiten vrij zijn van pitten. Je kunt de vruchten eten en niet het blad. 

c. Vijgen variëren van donker purperrood, groen en geelachtig tot bijna wit. 
Vijgen zijn vers goed te eten en heerlijk zoet. Door vijgen te drogen kun je ze 
over langere tijd bewaren. Vijgen kunnen daarnaast verwerkt tot tot jam en je 
kunt er ook lekkere taart mee maken. 



d. Weetje: Wist je dat het schilderen van het vijgenblad de oplossing was om 
Adam en Eva, die oorspronkelijk naakt waren en zich daarvoor niet 
schaamden, af te beelden en tegelijk de primaire geslachtsdelen niet te 
tonen? 

 
10. Hibiscus 

a. De tuinhibiscus is een malva en daarmee familie van het kaasjeskruid.  
b. De jonge bladeren kunnen rauw en gekookt worden gegeten, rauw een 

welkome aanvulling in een salade en gekookt bereiden zoals spinazie. De 
bloemen zijn ook eetbaar, prachtig als kleurrijke garnering of in de salade. Er 
kan ook thee worden gezet van de bladeren en de bloemen. 

c. De bloemen van de Hibiscus hebben een licht zure azijnachtige smaak. Naast 
het decoratieve gebruik in gerechten worden Hibiscus bloemen ook 
toegevoegd aan thee, ze geven veel kleur aan de thee. Hibiscusthee is een 
kruidenthee die zowel warm als koud wordt geconsumeerd. Het heeft een 
scherpe, zure, cranberry-achtige smaak en daardoor wordt het vaak gemengd 
met iets zoets als fruit of met bijvoorbeeld munt. 

d. Weetje: Wist je dat Hibiscus thee in Syrie Karkadeh wordt genoemd? 
Karkadeh is een kruidenthee, die je maakt door gedroogde Hibiscus bloemen 
te laten trekken in gekookt water. Vaak wordt de thee gezoet met suiker en 
honing, en soms op smaak gemaakt met citrus, specerijen of rozenwater, 
afhankelijk van de streek, waar deze wordt gedronken. 

 
 
 


