
Langs het Klompenpad Snorrenhoefpad zijn allerlei lekkere wilde ingrediënten te 

vinden om na uw wandeling mee te gaan koken. De geplukte ingrediënten kunt u 

aanvullen met streekproducten die hier worden gemaakt en die u onderweg 

kunt kopen. Hieronder vindt u enkele recepten waarmee u thuis nog even kunt 

naproeven van uw wandeling door het mooie buitengebied van Leusden.

Snorrenhoefpad

Plukingredienten 
Paardenbloemen (oktober tot mei), hazelnoten (oktober) en lijsterbessen (augustus 

tot oktober).

Plukregels
Let op! Pluk en verzamel met respect, liefde en gezond verstand.  

Niet langs drukke wegen en plekken waar met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten. 

Respecteer andermans eigendommen, volg aanwijzingen van de grondeigenaar of 

boswachter op en pluk met mate: alleen voor eigen gebruik en dus niet voor 

commerciële doeleinden.

Laat altijd wat staan, hangen of groeien voor mensen en dieren die na jou komen. 

Gebruik een goed geïllustreerde flora of raadpleeg het internet als je planten en 

paddenstoelen nog moet leren kennen.  Bij 

twijfel over de planten, bessen en 

paddenstoelen: laten staan!

Horeca 

Hotel De Roskam

Hessenweg 212, Achterveld

Praktische informatie
• Snorrenhoefpad 9 km, 

gemarkeerd in twee richtingen.

• Kijk op de kaart voor de 

plukplekken.

•  Routenavigatie en informatie over 

landschap en cultuurhistorie is 

ook beschikbaar via de 

Klompenpaden app. 

•  Het Klompenpad is niet geschikt 

voor kinderwagens en rolstoelen 

vanwe ge de smalle en 

onverharde paden. 

• Stevig en waterdicht schoeisel 

wordt aanbevolen.

•  Honden zijn verboden op 

particuliere delen van het 

Klompenpad om verstoring van 

vee en wild te voorkomen. 

 Dit is aangegeven op de 

openstellingsborden die u aan 

het begin van het particuliere 

terrein vindt.

Startpunt   

café-restaurant de Roskam

Hessenweg 212, Achterveld

Openbaar vervoer 

bushalte bij kerk

Achterveld



GROENTE TEMPURA
voor 4 personen
Hoewel je het niet zou denken is tempura van oorsprong Portugees. Het staat nu vooral 

op de menukaart bij de Japanner. Deze tempura bestaat uit groenten en 

paardenbloemen in een deegjasje. Lekker als snack of voorgerechtje. De eiren kunnen 

gehaald worden bij de boerderijwinkel De Riet. 

Bereidingswijze

• Snijd de wortel en paprika in reepjes van ongeveer 1 cm dik en verdeel de broccoli in 

roosjes. 

• Verwarm de olie in een (frituur)pan op ongeveer 175-180 graden.

• Maak het beslag door bloem, zout, maïzena en eieren vluchtig te mengen met een vork. In 

dit dikke beslag mogen best nog wat klontjes zitten. Breng op smaak met flink wat zwarte 

peper en een klein beetje chilipoeder.

• Haal de groente en paardenbloemen door het beslag, laat ze even afdruipen en frituur ze, 

eventueel in gedeeltes, hooguit 3 minuten tot ze goudbruin en krokant zijn. Draai ze 

eventueel halverwege om. Laat uitlekken op keukenpapier.

• Leg de gefrituurde groente en bloemen op een schaal en serveer er stukjes citroen en de 

sausjes bij.

voorgerecht
20 paardenbloemen

400 gram groente: wortel, 

broccoli, paprika

125 g bloem

1 eetlepel maizena

2 kleine eieren of 1 grote

1 volle tl poedersuiker

1/2 tl zout

klein snufje chilipoeder

versgemalen zwarte peper

olie om te frituren

erbij: partjes 

citroen, 

sojasaus en 

chilisaus

recepten

POMPOEN UIT DE OVEN MET HAZELNOTEN
voor 4 personen
Hazelnoten zijn hartstikke gezond . Wilde hazelaars groeien op veel plekken dus je kunt ze 

makkelijk verzamelen in de natuur. Door de combinatie met pompoen is dit een echt 

herfstrecept. Lekker vullend door de kaas, met couscous of quinoa helemaal. De pompoen kan 

gekocht worden bij de boerderijwinkel De Riet. 

Bereidingswijze 

• Verwarm de oven voor op 200 °C.

• Ris de blaadjes tijm van de takjes.

• Snijd de pompoen in 8-12 parten. Verwijder de pitten en draden. Leg de parten pompoen 

naast elkaar in een braadslede en bestrooi met tijm, peper en zout.

• Snipper de ui. Snijd de knoflook en champignons in plakjes.

• Verdeel de ui, knoflook en champignons over de pompoen en bestrooi het geheel opnieuw 

met peper en zout. Sprenkel de azijn en olijfolie over de pompoenparten. Laat de 

pompoenparten in het midden van de oven in 30-40 min. gaar worden. Bedruip 

regelmatig met het braadvocht.

• Hak de hazelnoten grof en rooster ze in een droge koekenpan 

goudbruin. Laat afkoelen op een bord.

• Leg de parten pompoen in diepe borden en schep het braadvocht 

erover.

• Strooi de hüttenkäse, flinters kaas en hazelnoten erover.

• Serveer met kruidige couscous of quinoa.

hoofdgerecht   
600 gram 

paardenbloemwortels 

2 eetlepels citroensap 

zout 

40 gram boter 

1 uitje 

1 teentje knoflook 

1 theelepel honing 

1 eetlepel citroensap 

1 theelepel kerriepoeder 

3-4 eetlepels groentebouillon 

peterselie 

200 gram gekookte ham (in 

smalle reepjes gesneden)

peper  

zout 

peterselie om te garneren
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MERINGUE MET LIJSTERBESPUREE
voor 4 personen
 In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn rauwe lijsterbessen niet giftig. Ze moeten wel 

goed rijp zijn voor je ze plukt! De bessen bevatten veel vitamine C. Rauw zijn ze vrij bitter, maar 

de smaak verbetert na de eerste nachtvorst of een nachtje in het vriesvak. Of je combineert ze 

met honing en suiker tot een heerlijk zoet nagerecht. De eieren kunnen gehaald worden bij de 

boerderijwinkel De Riet. 

Bereidingswijze

• Wrijf de rijpe en gewassen lijsterbessen door een grove zeef, zodat alle pitjes en de harde 

velletjes verwijderd zijn.

• Breng de puree samen met de wijn, honing en gemberwortel aan de kook.

• Laat dit zeker 15 minuten zachtjes koken. Roer af en toe door.

• Giet de puree in een ovenschaaltje.

• Schijd de eiren en klop het eiwit stijf.  Voeg een klein beetje zout toe.

• Voeg op het laatst de poedersuiker en de vanillesuiker toe en klopt nog even door.; de 

eiwitten gaan dan glanzen.

• Dek de puree af met het schuim en zet het minimaal 15 minuten in een over op ca. 140 

graden.

• Het eiwitschuim wordt nu hard. Voor wat extra kleur zet je het kort onder de warme grill.

nagerecht 
3000 gram lijsterbes

1 glas witte wijn

2 eetlepels honing 

stukje fijngesneden 

gemberwortel

3 eiwitten

100 gram poedersuiker

zakje vanillesuiker

Snufje zout

Boerderijwinkel 
Biologische boerderij en kookstudio De Riet

Asschatterweg 233, Leusden
www.kookstudioriet.nl

Streekwinkel
Très Jolie fruittuin

Boshuisweg 1 Achterveld
www.tresjoliefruittuin.nl

Veel kookplezier
www.klompenpaden.nl


