
Langs het Klompenpad Harsloërpad 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 
Bennekom.
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Plukingrediënten 
Pinksterbloem, lijsterbessen, bramen

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
•  Harsloërpad is 13 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 

terrein vindt.

Startpunt   

Theeterras en Rustpunt In het veld

Zwartesteeg 1 in Bennekom

Openbaar vervoer 

Buslijn 88 halte Halderbrink 

vanaf station 

Ede-Wageningen 

www.klompenpaden.nl

http://klompenpaden.nl


voorjaar
handje pinksterbloemen

250 g boter 

200 g suiker

snufje zout

100 g bloem 

120 g hazelnotenmeel 

(zelf malen)

4 eieren 

recepten

herfst   
375 g lijsterbessen

275 g water

snufje zout

300 g geleisuiker

www.klompenpaden.nl

LIJSTERBESSENGELEI
door: Christian Weij
Lekker bij stoofschotels en wild, maar ook bij stamppot van groenten van de Hoge Born 
met gerookt spek van de Binnenveldse Big (te verkrijgen bij de Hooilanden).

Bereidingswijze 
• Breng lijsterbessen met zout en water zachtjes aan de kook en kook tot moes in 

ongeveer een half uur. 
• Haal door een zeef en vang het sap op. 
• Breng sap met suiker aan de kook en laat een paar minuten 

doorkoken. 
• In een pot doen en afsluiten.

HAZELNOTENCAKE VAN 
PINKSTERBLOEMENBOTER
door: Christian Weij
De pinksterbloem heeft een geweldige, amandelachtige geur, maar in de smaak zit 
ook veel bitter. Om het aroma toch te kunnen gebruiken zonder dat je gerecht bitter 
wordt, gaan we de smaakmoleculen extraheren d.m.v. de methode die enfleurage heet. 
Dat klinkt moeilijker dan het is.  Koop de eieren bij de eierautomaat van Steenbergen. 

Bereidingswijze pinksterbloemenboter
• Laat de boter op kamertemperatuur komen.
• Doe de bloemen in een pan en voeg genoeg water toe tot de bloemen onderstaan. 
• Breng aan de kook. Zet het vuur uit en laat de thee afkoelen tot een graad of 40. 
• Voeg de boter in blokjes toe en en laat deze smelten in de thee. 
• Meng de thee en de boter in een smalle hoge kan of glas goed door elkaar. 
• Laat het geheel een paar uur op het aanrecht staan. De smaakmoleculen in de bloemen 

worden nu aangetrokken door het botervet, terwijl de bittere moleculen achterblijven in 
het water. De boter zal bovenop het water gaan drijven. 

• Zet na een paar uur de kan in de koelkast en laat de boter hard worden. 
Bereidingswijze cake 
• Schep de boter van het water af en laat 200 g boter op kamertemperatuur komen. 
• Verwarm de oven voor op 160° C.
• Mix de boter met de suiker en een snufje zout in ± 5-10 minuten tot een luchtig geheel.
• Voeg de eieren 1 voor 1 toe en blijf goed mixen. 
• Roer de bloem en het hazelnotenmeel erdoor.
• Vet een cakevorm in met wat boter en schep het cakebeslag erin.
• Bak de cake ± 45 minuten goudbruin. 
• Prik met een satéprikker in de cake om te zien of hij gaar is. 

http://klompenpaden.nl


bramengelei 
1 kg bramen

100 ml water

500 g geleisuiker

salade 
Verschillende soorten 

groenten, bijv. courgette, 

paprika, pompoen

Waterkers

Koolzaadolie

Zuurkoolsap of azijn

Zout

Peper

Boerderij de Hooilanden
Slagsteeg 20, Bennekom
www.dehooilanden.nl

Zorgboerderij de Hoge Born 
Bornesteeg 87, Wageningen

www.lievegoed.nl/hogeborn/

Eierautomaat van Steenbergen
Dijkgraaf 1a, Bennekom

www.klompenpaden.nl
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LUXE GEGRILDE GROENTESALADE 
MET DRESSING VAN BRAMENGELEI
door: Christian Weij
Vlakbij het Harsloërpad vind je zorgboerderij de Hoge Born. Hier worden hele mooie 
groentes gekweekt. Voor deze salade kun je er bijvoorbeeld courgette, paprika, witlof of 
tomaat halen, afhankelijk van het seizoen. Ook staan er in de zomer en in het najaar langs 
het pad veel tafeltjes met courgettes en pompoenen, fruit en walnoten te koop.

Bereidingswijze bramengelei
• Kook de bramen in het water. 
• Laat het een paar minuten koken. 
• Leg een theedoek in een vergiet, hang het vergiet in een pan en doe de bramen erin. 
• Plet de bramen met een soeplepel en wring het laatste sap eruit.
• Breng 750 ml bramensap aan de kook en voeg de geleisuiker toe. 
• Laat het een paar minuten pruttelen. 
• Giet de warme gelei in potten en sluit ze af.
Bereidingswijze salade
• Snijd de groente in dunne plakken en smeer ze in met olie. 
• Gril de groente in een grillpan of op de BBQ. 
• Laat ze afkoelen op een theedoek. 
• Meng 2 el bramengelei met 6 el koolzaadolie en 2 el zuurkoolsap. 
• Was en droog de waterkers. 
• Meng de gegrilde groente, waterkers en dressing door elkaar. 
• Breng de salade op smaak met zout en peper.

www.landwinkelermelo.nl
www.landwinkelermelo.nl
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