Doesburgermolenpad
Langs het Klompenpad Doesburgermolenpad 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 na proeven van uw wandeling door het mooie buitengebied van Ede.
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Kijk op de kaart voor de

Brandnetel en Nagelkruid

plukplekken.

Beukennootjes
Zevenblad

Routenavigatie en informatie
over landschap en
cultuurhistorie is ook
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START Ede

Het Klompenpad is niet geschikt

Plukregels

Kijk voor horeca onderweg in de
www.klompenpaden.nl
Stevig en waterdicht schoeisel
wordt aanbevolen.
Honden zijn verboden op
particuliere delen van het
Klompenpad om verstoring van

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!

Dit is aangegeven op de
openstellingsborden die u aan
terrein vindt.
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Let op! Pluk en verzamel met respect, liefde en gezond verstand.
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recepten
MELGANZEVOET-NAGELKRUID
ROOMSOEP
voor 4 personen
voorgerecht

Voor deze heerlijke soep gebruik je de bladeren van de melganzevoet die je overal

Klont boter

langs dit Klompenpad Food kan vinden. Ook de wortel van het nagelkruid vind je zelf

1 gesnipperde ui

op de aangewezen plukplek op de kaart.

1 flinke teen knoflook
100 blaadjes melganzevoet

Bereidingswijze

4 theelepels zeer fijngehakte

• Voeg het nagelkruid bij de room en laat het een tijdje trekken, liefst een hele dag.

nagelkruid wortel

• Smelt de boter in een pan en roerbak hierin de ui en de knoflook glazig.

1 liter bouillon naar keuze

• Schep er de gewassen melganzevoet door en roer tot deze zacht is geworden.

peper

• Giet er de bouillon bij en laat dit 10 min. koken.

200 ml slagroom

• Blender het tot een homogene massa.
• Klop de slagroom iets op en schep het op de hete soep.
• Op smaak brengen met peper.

PADDENSTOELENSCHOTEL MET
BRANDROOD KAAS EN BEUKENNOOTJES
voor 4 personen
hoofdgerecht

“De shii-take paddenstoelen van Makandra behoren tot de lekkerste paddenstoelen die ik

600 g shii-takes van

ken”, aldus kok Christian Weij. Als je op landgoed Kernhem -onderdeel van het

Makandra

Doesburgermolenpad- loopt, kom je vlak langs Makandra. Een zorgboerderij waar ze mooie

100 g oude Brandrood kaas

groenten kweken. Om er even te gaan kijken moet je een klein stukje van de overstaproute

(geraspt)

nemen. In het bos langs de overstaproute zie je allemaal eikenhouten stammetjes staan.

1 el mosterd van In Goede

Dit zijn de stammetjes waar shii-takes op groeien. Door de stammetjes een tijdje in een

Aarde

bak met koud water te leggen, voelt de schimmel zich bedreigd en zal hij paddenstoelen

1 handje jonge zevenblad-

vormen om zijn sporen te kunnen verspreiden.

blaadjes
2 handjes beukennoten

Bereidingswijze

2 el olijfolie

• Verwarm de oven op 200°C. Was de zevenblad en snijd het zeer fijn.

zout

• Pel de beukennootjes en rooster ze in een droge koekenpan zonder olie of boter
goudbruin.
• Boen de shii-take schoon met keukenpapier en snijd ze in reepjes.
• Meng de olie met de mosterd en meng dit door de shii-take paddenstoelen.
• Rasp de Brandrood kaas.
• Doe de paddenstoelen in een ovenschaal en strooi de kaas erover.
• Zet de schotel 15 minuten in de oven tot de kaas gesmolten is.
• Haal de schotel uit de oven en strooi de fijngesneden zevenblad en
de geroosterde beukennootjes erover.

www.klompenpaden.nl

bijgerecht

BRANDNETEL-ZEVENBLADPESTO MET
BRANDROOD KAAS
Pluk of knip de toppen en een paar blaadjes daaronder van jonge brandnetels. Als je geen

400 gr brandneteltoppen

handschoenen bij de hand hebt, gebruik dan een plastic zakje. Spoel de brandnetels met

100 gram zevenblad

koud water goed schoon.

4 tenen knoflook

Zevenblad smaakt een beetje als een kruising tussen peterselie en spinazie. Gebruik alleen

half kopje pijnboompitten

de licht groene jonge blaadjes. Als ze ouder worden, worden ze taai.

mespuntje zout

Kok Christian Weij: “Als ik bij mijn pop-up diners vertel dat ik zevenblad in het eten heb

versgemalen zwarte peper

gestopt, zijn de gasten altijd weer verbaasd. Maar weinig mensen weten immers dat

1 eetl citroensap

zevenblad eetbaar is. Integendeel zelfs, de meeste beschouwen het als onkruid en zijn al

50 gr Brandrood kaas

jaren bezig om het uit hun tuin te krijgen.

1 dl goeie olijfolie

Bereidingswijze
• Blancheer de brandnetels 2 minuten in een ruime pan kokend water met wat zout.
• Zeef de groente.
• Wring ze uit zodra ze voldoende zijn afgekoeld. Schrik niet als er maar weinig overblijft.
• Wrijf de knoflook, pijnboompitten en zevenblad fijn in een vijzel of in de keukenmachine.
• Voeg peper en zout toe.
• Voeg nu beetje bij beetje de brandnetels en de olie toe.
• Maak af op smaak met de Brandrood kaas en het citroensap.
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Zorgboerderij Makandra
Kalverkampweg 1, Ede
www.stichtingmakandra-ede.nl
Brandrood Kaas
Kernhemseweg 6, Ede
www.brandroodkaas.nl
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Bij vragen of opmerkingen over dit
Klompenpad Food kunt u contact

Rustpunt en zorgboerderij In Goede Aarde
Doesburgermolenweg 8, Ede
www.ingoedeaarde-ede.nl
Landwinkel ’t Doesburgererf
Lunterseweg 82, Ede
www.doesburgererf.nl

opnemen met SLG via
www.klompenpaden.nl

Boerderijwinkel Familie Top
Kernhemseweg 17, Ede
info@boerderijtop.nl
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