
  

Wollige munt
● Vaste plant, bladverliezend in de winter

● Makkelijk te vermeerderen dmv wortelstek

● Rond de 50 cm hoog

● Bloeit rond juni augustus

● Zon halfschaduw

● Blad eetbaar in smoothies en als toekruid, beetje door de pesto ook lekker 
en natuurlijk in de thee



  

Melde Magenta, boomspinazie
● 1 jarige plant die zich makkelijk uitzaait

● Heeft open grond nodig om te kiemen

● Zon half schaduw, heeft wel iets aan zon nodig.

● Kan tot 2 meter hoog worden

● Blad eetbaar rauw en spinazie

● Zaden eetbaar ook om te kiemen



  

Cola plant, Artemisia abrotanum
● Vaste plant

● Geef hem een zonnig plekje

● Vermeerderen door stekken

● Goede plaag bestrijder 

● Gebruik jonge topjes in limonade, salade of dessert, oudere 
takjes worden bitter (gebruik met mate)



  

Incarnaat klaver
● Vlinderbloemige 1 soms 2 jarige plant

● Zaait zich makkelijk uit

● Houd wel van wat zon

● 20 tot 40 cm hoog

● Wortelt diep, goed voor de bodem, bind stikstof

● Blad en bloem eetbaar



  

Russische Smeerwortel
● Laag blijvende, bladverliezende vaste plant

● Goede mulch plant en bodemverbeteraar

● Kan goed wat schaduw verdragen, heeft wel graag iets zon

● Vermeerderen door te scheuren of wortelstek

● Blad en bloem eetbaar

● Super bijen plant, bloeit vroeg met lieve roze, wittig gelige of blauwe 
bloempjes



  

Look zonder look 

Alliaria petiolata 
Soort: Kruisbloemige twee jarige plant, bloeit wit  
Hoogte: blad: 20 cm 1e jaar bloei stengel kan 70 cm hoog worden
Standplaats: schaduw onder loofbomen 
Vermeerdering: uit zaad, zaait zich makkelijk uit
Plantinformatie: wilde plant, 
Eetbare delen: blad en bloem eetbaar
Geschikt voor: salade, pesto, soep

https://yoo.rs/dewildplukkersinfogroep/blog/look-zonder-look-een-feestelijke-toevoeging-1511804359.html?Ysid=86941


  

Moeskool, eeuwige moes

● Plant kan wel 25 jaar worden

● Let op met slakken tot dat ze goed is aangeslagen

● Houd van zon maar hoeft geen volle zon

● Goed te vermeerderen, scheuten aan de steel in zn geheel oogsten en in aarde stoppen, 
ongeveer drie kleine blaadjes laten zitten rest verwijderen

● Zachte bladkool, rauw geschikt en gekookt

● Houd van goed bemeste bodem



  

 Bes, ribes 
● Vaste plant, struik tot 1,5 meter hoog

● Kan best wat schaduw verdragen en 

nog vrucht dragen

● Houd niet van natte voeten

● Te vermeerderen door stekken

● Vruchten rijp eetbaar

● Bij de zwarte bes is het blad geschikt voor thee, heeft een sterk ontzurende werking 
op het bloed
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