
Langs het Klompenpad Pelserpad 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 Ermelo.
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Plukingredienten 
Winterpostelein, brandnetel, kaasjeskruid, teunisbloem, korenbloem, appels

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!

Praktische informatie
•	 Pelserpad is 14 km en 

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. 

•		 Kijk voor horeca onderweg in de 

folder, Klompenpaden app of op 

www.klompenpaden.nl

•	 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 

Startpunt   

Hoeve Kindergoed

Nijkerkerweg 47, 3853 NT Ermelo

Openbaar vervoer 

NS Station Ermelo 

(opstappunt)

www.klompenpaden.nl

http://klompenpaden.nl


BRANDNETELSOEP MET KRUIDEN
OMELETREEPJES
voor 4 personen
Voor deze heerlijke voorjaarsoep gebruik je de jonge brandneteltoppen. De andere 

groenten pluk je bij de pluktuin Arkelland en de bouillon koop je bij Landwinkel 

Arkelandshoeve.  Serveer met een lekkere wijn van Wijngaard Telgt

Bereidingswijze

•	 Snijd de uien in stukjes en bak ze even in de olijfolie. 

•	 Voeg de geperste knoflook toe en bak nog heel even door.    

•	 Voeg de bouillon toe. Snijd alle groenten in kleine stukjes en voeg ze toe aan de soep. 

•	 Was de brandneteltoppen en snijd ze fijn en voeg ook die toe. 

•	 Laat dit even goed doorkoken tot alles gaar is. 

•	 Hak alle kruiden fijn en klop ze door de eieren samen met een scheutje melk en zout en 

peper naar smaak.   

•	 Bak hiervan een dikke omelet en snijd deze in reepjes. Verdeel de reepjes over de soepkom-

men en schep hierover de groente brandnetelsoep. 

•	 Serveer met een beetje brokkelkaas erin.  

voorgerecht
bouillon voor 1 liter soep 

verschillende kruiden uit het 

seizoen, bv peterselie, dille, 

venkel, tijm 

groenten uit het seizoen bv 

courgette, wortel, aardappel, 

pastinaak, kool 

200 gram brandneteltoppen

4 eieren  

scheutje melk

2 tenen knoflook

2 uien  

100 gram oude 

brokkelkaas 

olijfolie

recepten

SALADE MET GEROOKTE EENDENBORST EN 
WILDE BLOEMEN
voor 4 personen
Dit is een prachtige sjieke salade waarbij gevarieerd kan worden met de ingrediënten van de 

salade en de wilde bloemen, afhankelijk van het seizoen. Bijvoorbeeld korenbloem, 

kaasjeskruid of teunisbloem, die je net als de winterpostelein onderweg plukt. De gerookte 

eendenborst en abrikozen-witte wijn dipper koop je in Landwinkel Arkelandshoeve .

Bereidingswijze 

•	 Snijd de gerookte eendenborst in smalle reepjes.

•	 Was de winterpostelein en de salademix en snijd of trek het indien nodig uit elkaar in wat 

kleinere stukjes sla. Snijd de komkommer in stukjes.

•	 Meng de olijfolie, azijn, mosterd en honing naar smaak goed door elkaar tot het een 

homogene dressing is geworden. 

•	 Was de eetbare bloemen goed. Meng vlak voor het serveren de dressing door de salademix. 

•	 Verdeel de salademix over 4 borden en leg de gerookte eendenborstreepjes in het 

midden van de salade. 

•	 Schep op de eendenborstreepjes een lepel abrikozen-witte wijn dipper 

(en zet het potje op tafel voor het geval men nog iets meer wil). 

•	 Garneer met de verschillende wilde bloemen. 

•	 Serveer met kruidige couscous of quinoa.

hoofdgerecht   
winterpostelein

300 gram salademix

komkommer

200 gram gerookte eenden-

borst 

1 potje abrikozen-witte wijn 

dipper van Smaakgeheimen 

15 eetbare wilde bloemen

2 eetlepels olijfolie

½ eetlepel balsamico azijn

½ eetlepel witte wijnazijn

2 eetlepels olijfolie

theelepel mosterd 

honing

www.klompenpaden.nl

http://klompenpaden.nl


BOEREN BUFFALOWORMENCAKE MET 
VALAPPELTJES
Wil je eens iets nieuws proberen dan is het eten van insecten een mooie uitdaging. Buiten 

Europa worden veel insecten al jaren gegeten en gewaardeerd voor hun smaak. Ook vanwege 

de grote milieu-  en voedselproblemen die het eten van vlees met zich meebrengen met onze 

stijgende wereldbevolking, wordt tegenwoordig meer gekeken naar insecten als vervangers. 

In Ermelo, vlakbij de route zit de insectenkwekerij Kreca: kortom goed en lokaal voedsel, te 

koop bij landswinkel Arkelhoeve.

Bereidingswijze

•	 Verwarm de oven voor op 150 °C.

•	 Maal de gedroogde Buffalo wormen met de blender tot ze poederig zijn geworden. 

•	 Mix in een kom de eieren met de suiker/vanillesuiker, voeg de margarine erbij en mix dit tot 

een glad beslag. 

•	 Voeg de boerencakemix en de gemalen Buffalo wormen toe en mix nog eens 3 minuten 

door. Schil de appels en snijdt ze in smalle partjes.

•	 Vet een bakblik van 22 cm doorsnede in en bestrooi de bodem en zijkanten met bloem. 

•	 Verdeel het beslag over het bakblik en leg de appelpartjes in cirkels op het beslag zodat ze 

er nog net uitsteken. 

•	 Bestrooi eventueel met een klein beetje suiker en bak de cake in 30 minuten tot hij goud-

bruin is.                                                

nagerecht 
2 eieren op kamertemp.

125 gram suiker of 1 zakje 

vanillesuiker

125 gram boter op 

kamertemperatuur

140 gram boerencakemix 

25 gram gedroogde Buffalo 

wormen 

2 middelgrote valappels (of 

goudrenetten)

Landwinkel Arkelandshoeve
Telgterweg 200, Ermelo

www.landwinkelermelo.nl

Pluktuin Arkeland
Telgterweg 200, Ermelo

www.landwinkelermelo.nl

Wijngaard Telgt
Telgterweg 

(net buiten de bebouwde kom links)
www.wijngaardtelgt.nl

Bakkerij Van Bentum
Telgterweg 299, Ermelo

www.bakkervanbentum.nl

Eierhandel Eibert Kuiper
Oude Nijkerkerweg 21, Ermelo

www.klompenpaden.nl
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