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Paardenbloem

De Paardenbloem (Taraxacum officinale) is een geweldige plant, goed voor mens, dier en grond.
Vele vinden de Paardenbloem een onkruid een ongewenste plant, waar men maar moeilijk vanaf 
komt.

Gezond
Het is tijd om eens goed naar de waarde van de Paardenbloem te kijken. Het ‘ongewenste’ plantje is 
bijvoorbeeld heel gezond voor ons mensen om te eten. Het zit vol met vitamines en mineralen.
100 gram blad bevat meer vitamine en mineralen dan spinazie, het bevat 2 maal zoveel kalk als 
spinazie en 150 maal zoveel vitamine E. De bloemen bevatten ook veel vitamines en mineralen en 
staan bekend als een grote bron van polyfenolen, een anti-oxidant. Als je wilt weten wat Polyfenol 
precies is kijk op de volgende link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyfenol

Recepten
Wat is er heerlijker dan het eten van bloemen? Vanaf half april staan de Paardenbloemen volop in 
bloei, een mooie tijd voor een goede oogst.

Paardenbloemen jam/siroop
In een grote glazen pot stop je de gewassen 
bloemen zonder steel gevolgd door een laag‐
je suiker, bloemen, suiker, bloemen, suiker, 
bloemen etc. totdat de pot vol is. Neem het 
sap van een halve citroen en sprenkel het 
sap over de bloemen, vul de pot met water 
en laat een dag of twee in de zon staan, het 
beste in een zonnig raam of de kweekkas. 
Schud de pot goed om zeker te zijn dat de 
suiker is opgelost, zeef de bloemen eruit en 
doe het water in een pan, doe er een paar 
verse schone bloemblaadjes bij. Als je jam 
wilt hebben doe je er pectine bij anders laat 
je het zo, je brengt het aan de kook voor jam 
volg de instructies op de pectine verpakking 
voor siroop laat het net een 5 minuutjes prut‐
telen.
Giet het mengsel in schonen potten of 
flessen.

Paardenstamppot
Een echt kracht-recept voor een eenvoudige stamppot met paardenbloembladeren. Hiervoor neem 
je het beste de jonge blaadjes, was ze goed en snij ze klein. Als de aardappels gaar zijn doe je de 
gesneden blaadjes er boven op een paar stukjes kaas (kan ook zonder) een flinke klont boter/
margarine. Als je nog bloemen over hebt kunnen er ook een paar bloemblaadjes bij, dat geeft een 
mooi kleurtje. Stamp het geheel fijn, je kan een beetje van het kookwater gebruiken. 
Een tip is om de blaadjes in zout water te wassen dan komen alle insecten en slakken eruit en heb 
je echte schone blaadjes.

Paardenbloem jam
maken



Molsla
Vroeger zocht men in molshopen naar gebleekte Paardenbloem bladeren, van daar de naam. Je kan 
nu beter het zelf doen door over verschillende Paardenbloemen een pot ondersteboven te plaatsen, 
het beste een terracotta pot. Laat het minimaal een week staan. Als de bladeren wit en enigszins 
geel zijn is je Molsla klaar voor de oogst. Was de blaadjes goed (zout water) snij ze heel fijn, knip wat 
verse Bieslook en snipper deze over de Molsla heen. Maak een dressing met in een verhouding van 
3:1 olijfolie met wijnazijn maak het op smaak met zout en peper, voeg er een beetje mosterd toe 
(liefst grove mosterd) en een mespuntje knoflookpoeder meng het goed en schenk over de Molsla. 
De sla is enigszins bitter. Je kunt daarom ook een beetje honing in de dressing doen om de bittere 
smaak iets te neutraliseren.

Zo wordt een zogenaamd onkruid een heerlijke en gezonde maaltijd. Eet smakelijk!

Bodemverbeteraar
De Paardenbloem is niet alleen goed voor ons ze is ook heel goed voor de grond, de lange 
penwortel haalt verschillende mineralen naar boven. In de herfst en winter komen deze mineralen 
door de vertering van de bladeren in de grond. Knip rustig wat bladeren in de composthoop op de 
tuin. Vooral kalk wordt uit de diepere lagen gehaald.
De wortel helpt ook de structuur van de grond te verbeteren.

Goed voor de natuur
Als de Paardenbloemen bloeien zijn ze een genot voor vele insecten vooral de bij en de zweefvlieg 
die zo welkom zijn in de tuin. De maden van zweefvliegen eten veel bladluizen, verschillende soorten 
bladluizen zelfs. Laat dus een aantal Paardenbloemen staan bij de Rozen. De Paardenbloem is ook 
gezond voor schapen, geiten en koeien ook het kleinvee zoals het konijn en marmot lusten graag 
een blaadje van de Paardenbloem.

Dag van de Paardenbloem
Sinds 2020 is er nu ook de dag van de Paardenbloem en wel op de laatste zondag van april, 
wanneer ze bloeien. 
Zie https://www.taraxacumnederland.nl/dag-van-de-paardenbloem

Conclusie
Kortom genoeg goede redenen om de leuke parasolletjes over de tuin te blazen en volop van deze 
geweldige plant te genieten.
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