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Hoe kom je aan eetbare bloemen?
Je hebt eetbare wilde bloemen en je hebt eetbare ‘tamme’ bloe-
men. Ze kunnen in het wild, in je tuin of in een kwekerij groeien. 
Elke groothandel heeft tegenwoordig eetbare bloemen in het assor-
timent. Je kunt in je eigen buurt een teler gaan zoeken. 
Wie als bakker meer wil weten van (eetbare) bloemen: ga op 
cursus, lees. Bijvoorbeeld Eetbare wilde planten van Fleischhauer, 
Guthmann en Spiegelberger of Bloemen met smaak van Anna Kos-
ter. Om een indruk te krijgen van eetbare bloemen – zowel wilde 
als gecultiveerde -  bekijk de foto’s op de prachtige site van Cees 
van de Pol www.versvancees.nl 

DOOR INEKE BERENTSCHOT

O
ost-Indische kers 
smaakt naar radijs, 
compleet met dat 
peper-achtige. Teunis-
bloem smaakt heel vol, 

romig, zoetig. Vlierbloesem, zeer 
geurig, overheerst alles. 

Hetzelfde geldt voor witte en gele 
honingklaver die je vaak als bossen 
onkruid in de bermen aantreft: de 
bloemen geuren en smaken naar 
honing en ze behouden die geur en 
smaak als je het mee bakt in een 
brood.  

Diversiteit
Een gezonde bodem met een 
veelheid aan planten, dat is de enige 
manier om als mensheid te overle-
ven, citeert Ineke Liesje Mommer 
uit een artikel in Trouw van 24 juli 
2021. Dat artikel inspireerde haar.

‘Er bestaan naar schatting 300.000 
eetbare planten, maar wij eten voor-
al tarwe, rijst en aardappelen. Kun-
nen we ons menu niet uitbreiden? 

Bloemen gaan eten? Koks en patis-
siers gebruiken ze al.’ De bakker kan 
dat ook doen.

Een substantieel deel van de tarwe 
vervangen door bloemen zit er niet 
in, ontdekte Ineke in deel één van 
deze verkenning. Bloemen inzetten 
als smaakversterker en ter versie-
ring, is wel een optie merkte zij. 

‘Daarom voegde ik ‘losse’ bloem-
blaadjes toe aan degen voor witte-
brood en merkte dat er bloemen 
zijn die hun kleur behouden en an-
dere die hun kleur verliezen. Gouds-
bloem en zonnebloemblaadjes zijn 
zeer kleurvast, maar van het prach-
tige blauw van komkommerkruid 
zie je niets meer terug.

Ik ontdekte de gedroogde koren-
bloemen, in zakjes in de natuur-
voedingswinkel, schitterend blauw. 
Zeer kleurvast. 

Ik droogde zelf allerlei bloemen in 
mijn vensterbank-op-het-zuiden. 
Ik plette bloemblaadjes van zonne-
bloem en goudsbloem tussen vellen 
keukenpapier. Zo kan ik ook in de 
winter broden garneren.

In deel één van deze verkenning 
(Bakkerswereld 9 - 2021) liet Ineke 
haar experimenten met twee soor-
ten brood zien; Wit vloerbrood met 
bloemblaadjes door het deeg en  
Casinobroden van volkoren spelt-
meel met bloemen als garnering.
In dit nummer komen bloemencrac-
kers en een Sarah rijkelijk gedeco-
reerd met bloemen aan bod.

Crackers van Chad 
‘In zijn prachtige boek Tartine nr 3 
van Chad Robertson staan vliesdun-
ne crackers - ‘crispbread’ geheten 
in zijn boek - met ingebakken 
bloemen. Die wilde ik ook maken. 
De eerste werden te dik, geen bloem 
te zien in de gebakken cracker. De 

tweede partij werd wel doorzichtig, 
maar had ook bobbels, niet de be-
doeling. Ze gingen pas lukken toen 
ik de plakken deeg een narijs gaf én 
insnijdingen, zoals bij een fougasse.‘

Bloem van de molen
Het deeg is gemaakt van biologische 
bloem van de molen, 1,5% zout, 5% 
rijp desem, 68% water. Dit deeg is 
met de hand gekneed (kort). Het 
heeft een nacht voorrijs gehad 
buiten de koelkast. 

‘Weeg de stukjes af op 90 gram. Na 
een bolrijs van 30 minuten rol je elk 
stuk tot een lap uit. De helft maak je 
een beetje nat en bestrooi je met ge-
droogde bloemetjes (kaasjeskruid, 
korenbloemen, goudsbloemen), 

Hoe smaakt een bloem? Zelf moest ik over een drempel heen, toen ik mijn eerste bloem at, 
vertelt Ineke Berentschot. Het was een goudsbloem uit haar volkstuintje. Fris, aromatisch. ‘Te-
genwoordig proef ik alles waarvan ik zeker weet dat het eetbaar is’, vertelt de experimentele 
bakker in deel twee van haar verkenning Bloemen en brood. 

Bloemen in crackers  
en ter decoratie 

Bloemen en brood - een verkenning deel 2 

 Foto’s: Theo Jennissen
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Veganistische Sara met bloemen (bakpoeder)

Arend Heijting van biologische Bakker Arend kwam op het idee voor een 
veganistische Sara toen zijn zus vijftig werd. Veganistisch - en met spelt/
roggebloem en zonder suiker - zodat iedere feestganger mee kan eten. En 
versierd met bloemen, omdat Arend kenners in zijn familie heeft, namelijk 
Michaël Heijting en Marieke Braat. Zij weten veel van eetbare bloemen. 
Zo’n Sara ziet er zeer feestelijk uit. En trouwens, aldus Arend: ‘Wie houdt 
er tegenwoordig nog van dat zoete glazuur?’ Voor Bakkerswereld maakte 
hij opnieuw een Sara. Michaël en Marieke hebben haar de volgende 
dag versierd. Met de laatste Oost-Indische kers en zonnebloemen en 
teunisbloemen uit de buurttuin en met springbalsemien, rozenbottels, 
twee bramen en andere wilde bloemen uit de Ooijpolder.    

Ingrediënten (4475 gram dadel/walnoten deeg, voor 1 Sara)
 • 600 gram dadelstukjes
 • 400 gram walnoten
 • 1000 gram water
 • 400 gram palmolie (Organic Palm van Do-It)
 • 450 gram appelstroop
 • 450 gram dadelstroop
 • 675 gram roggebloem
 • 450 gram speltbloem
 • 30 gram bakpoeder (gezeefd)
 • 20 gram koekkruiden (van het Blauwe Huis, zijn minder scherp)
 • 10 gram zout
 • beetje poedersuiker voor de contouren
 • verschillende eetbare bloemen

Werkwijze
vorige dag:

 • Zet dadelstukjes, walnoten en water in de week. 

bakdag:
 • Draai palmolie, appelstroop en dadelstroop even glad in de 
kneedmachine.

 • Voeg de roggebloem, speltbloem, bakpoeder, koekkruiden en zout toe. 
 • Voeg het mengsel van dadel/walnoot/water toe. Meng alles kort 
dooreen. 

 • Strijk met natte handen het deeg uit over een met bakpapier belegde 
bakplaat. Strijk het een beetje hol af.

 • Bak de plaat met dadel/walnootcake 40-50 minuten in een oven van 
180°C à 200°C.

 • Laat het gebak goed afkoelen.
 • Zorg dat je alle bloemen verzameld hebt die je wilt gebruiken.
 • Steek een Sara uit de gebakken cake, handmatig of met een vorm. 
Geef haar bijvoorbeeld nog voeten van reststukken. 

 • Zorg dat je een stevige plaat hebt als ondergrond. Beleg deze met 
een aantal taartranden. Leg daar een vel siliconenpapier overheen, 
zodat de taartranden schoon blijven tijdens het versieren. Breng Sara 
over op het siliconenpapier.

 • Geef de contouren van gezicht, neus, arm aan met een poedersuiker/
waterpapje uit een pipet.

 • Bestrijk Sara eventueel met een dun laagje bio-jam en versier haar 
met de bloemen.

 • Haal het siliconenpapier weg.
 • Snijd voor gebruik de Sara in stukjes van de gewenste grootte. 
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Desem bloemencrackers

Ingrediënten (voor 3 stukken van circa 35 x 20 cm)
 • 150 gram bio tarwebloem van de molen
 • 2,25 gram zout (1,5%)
 • 7,5 gram rijp desem (5%)
 • circa 100 gram water (65-70%)
 • gesmolten roomboter om de crackers vóór het bakken mee te bestrijken

Vulling 
 • kaasjeskruid gedroogd, korenbloemen gedroogd, goudsbloemen gedroogd

Werkwijze
vorige avond:

 • Meng bloem, zout en desem met water. Geef het mengsel 30 minuten mengrust, kneed dan in de 
kom enkele minuten het deeg. Dek de kom af en laat het deeg een nacht buiten de koeling staan. 

 • Leg de gedroogde bloemen vast klaar. 
ochtend:

 • Verdeel het deeg in 3 stukjes van circa 90 gram, vorm deze tot bolletjes. Dek ze toe en laat ze 30 
minuten loskomen. 

 • Maak de bolletjes alvast wat plat, dek toe en laat nog 30 - 60 minuten loskomen.
 • Rol het deegstukje uit tot rechthoekige lap, maak de onderste helft een klein beetje nat, bedek deze 
met bloemen, vouw de bovenste helft hier overheen en rol deze in etappes uit tot een lange recht-
hoekige lap. Breng deze - opgerold om de rolstok - over op de bakplaat (bekleed met bakpapier). 

 • Geef de deegstukken een narijs van 30-60 minuten. 
 • Bestrijk de deegstukken juist voor het bakken met gesmolten boter. En: SNIJD ZE IN ALS EEN FOU-
GASSE (met de bolle kant van je krabbertje bijvoorbeeld). 

 • Bak de bloemencrackers in een voorverwarmde oven van 220ºC gedurende 12 - 15 minuten. Ze 
moeten licht kleuren, goudbruin. 

 • Laat de plakken uitdampen op een rek. Wie ze lang wil bewaren: laat ze nadrogen in een oven van 
90°C gedurende 15-30 minuten. Piep ze voor gebruik even op.

 • Hoe je dit eet? Gewoon een stukje afbreken. Bij de maaltijd of bij een glas of zomaar.

de andere helft vouw je hier over-
heen. Dan rol je dit in etappes uit 
tot een rechthoekige lap van circa 
35 x 20 cm. Leg de deeglapjes op 
een plaat met bakpapier. Geef een 
narijs van 30-60 minuten, bestrijk 
ze met gesmolten boter, snijd ze in 
als bij een fougasse en bak ze in een 
oven van 220°C gedurende 12 – 15 
minuten of tot ze goudbruin van 
kleur zijn. 

Hoe je zo’n stuk cracker nu ‘ge-
bruikt’? Je eet ze in stukjes, bij een 
maaltijd of bij een glas of zomaar. Of 
je houdt ze geregeld weer tegen het 
licht en vindt het zonde om ze op te 
eten. Hoe dan ook: ze blijven twee 
weken prima als je ze in een rek 
bewaart (vaneen dus) en je piept ze 
even op als je ze wilt gaan eten. 

Je kunt mijn experimenten lezen 
op www.wiebaktmee.nl.’ 

Combineer met 
tarwe uit eigen 
omgeving

Maak van je bloemenbrood 
een echt speciaal brood door 
duurzame of biologische 
tarwe uit je eigen buurt te 
gebruiken. En vervang de 
gewone broodtarwe af en toe 
door een oude tarwesoort 
zoals eenkoorn, emmer of 
spelt. Dit past allemaal in de 
boodschap van Wageningen: 
een gezonde bodem met een 
veelheid aan planten, dat is 
de (enig mogelijke) toekomst.


