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Mei is een prachtige maand, het groen heeft de wereld 

overgenomen en I LOVE IT! 

Tijd om er op uit te gaan, te ruiken en te proeven, te 

ont-stressen en nieuwe kruiden te ontdekken. 

Ik wens je veel plezier met de tips en in de natuur! 

 

 

 

Het kruid van de maand in de kruiden & wildpluk 

cursus “het jaar rond” is brandnetel!  

In deze tips een kleine introductie. Wil je meer weten 

over dit bijzondere kruid? Geef je dan nu nog op voor 

de schriftelijke cursus: Kruiden & Wildpluk “het jaar 

rond”!!! Met daarin deze maand ook aandacht voor 

twee bijzondere struiken/ bomen! 

 

 

 

Ont-stressen in de natuur! 

Om even bij te komen van de stress van alle dag is er 

niets beters dan de natuur in te gaan! Het groen en de 

bomen zijn een anti-stress middel bij uitstek. En ga je 

dan ook nog wat ondernemen, wandelen, leuke kleine 

opdrachtjes doen om je mind te verzetten en je 

zintuigen aan te zetten. Dan heb je het gevoel er even 

helemaal uit te zijn en de natuur te beleven! Zie de 

agenda voor de datums. 
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Robertskruid Familie: Geraniaceae (Ooievaarsbekfamilie)  

 

Een kruid waarvan eigenlijk het hele jaar nog wel blad te vinden is; Robertskruid.         Het groeit op 

beschaduwde plekken in de tuin, in het bos, langs muren en stoepen. Het heeft heel weinig nodig. Het is 

een onopvallend plantje dat de meeste mensen als onkruid bestempelen en ze heeft rode stengels. Het 

bloeit straks de hele zomer met kleine mini lila paarse bloempjes, die heerlijk smaken! Het is een 

elegant en decoratief plantje. Met de fijne ingesneden bladeren en zelfs de uitgebloeide bloempjes zijn 

mooi. Als lid van de ooievaarsbekfamilie doet het roberskruid mee, door na de bloei de kelkbladeren te 

spitsen tot een soort van reigers of ooievaarsbek. Robertskruid is ook een zeer geurend kruid net zoals 

alle leden van de Geranium familie. Ik vind het lekker ruiken maar blijkbaar vinden de meeste mensen 

het stinken want ze heet ook wel stinkende ooievaarsbek!  

Waar de naam vandaan komt is niet helemaal duidelijk.  Het zou afkomstig kunnen zijn van het Latijnse 

“ruber” dat rood betekend. Of naar “herba rubea”  hetgeen rood kruid betekend. Maar er wordt steeds 

melding gemaakt van vernoeming naar een bisschop Robert Ruprecht. Dit vanwege de geneeskracht die 

eraan werd toegeschreven.  

Deze bisschop leed aan een ziekte waar geen geneesmiddel tegen was. (Nu bekend als de ziekte van 

Basedow, een auto-immuun ziekte). Via een kruidenvrouw (zeer ongebruikelijk) zou hij de 

geneeskrachtige werking van het Robertskruid hebben ondervonden. Maar er was ook een zekere 

Franse monnik Robert die de geneeskracht van het plantje onderwees.  

Geneeskracht:  

Robertskruid werkt astringent (slijmvlies samentrekkend) en als gevolg daarvan bloedstelpend. 

Ontsmettend en licht urine afdrijvend.  Wond helend.  Orale inname bij maagdarmzweren of 

darmslijmvlies ontstekingen (niet bij bij chronische klachten) . Bij bloedingen werkt het bloedstelpend.  

Aftreksel:   

 100 gram kruid (gehele kruid) op  

 1 liter water koken.  

 3x per dag een kop van drinken. 

Niet langer dan 3 weken drinken. 

Als mondspoelmiddel:  

 200 gram kruid op  

 1 liter water, koken.  

 Af laten koelen regelmatig mee spoelen.  

Culinair: 

Proef ze maar eens en dan weet je wat je er mee kan doen! De 

een vind het lekker de ander vies! Een paar blaadjes fijn knippen 

als garnering over de salade geeft wel veel smaak.  
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Brandnetel! Daar is die weer! Heerlijk en gezond die natuur die is ontploft ! Let op de toppen van de 

brandnetel die massaal groeit! 

Brandnetel Superfood! 

Ja zeker, brandnetel is supergezond. Ik durf te wedden dat als de brandnetel ver in het buitenland 

groeide en daar door de lokale bevolking als krachtvoedsel werd gegeten, dat dan tal van fabrikanten, 

importeurs en winkels er een handeltje in waren begonnen. Maar helaas... voor hun... is de brandnetel 

een superfood die gratis en voor niets zo vlak bij ieders huis te plukken is. De brandnetel groeit in 

overvloed misschien wel omdat wij hem zo nodig hebben!? 

 

Brandnetel kruidenkoekjes 

Lekker hartig hapje. Nodig:  

 Een rol roomboter bladerdeeg (of ander bladerdeeg/ vegan deeg), vers of uit de diepvries. 

 5 eetlepels olijfolie 

 1 handje brandnetel topen 

 1 handje andere wilde kruiden en wat salie, tijm, rozemarijn 

 8 olijven 

 1 teentje knoflook 

 peper en zout 

Was de wilde kruiden, droog ze in een theedoek en snij ze fijn. Trek voor de brandnetels een 

handschoen aan of snijd ze met een doek. Maak een prutje van de olijfolie, kruiden, peper en zout, 

knoflook en fijngesneden olijven. Rol het bladerdeeg uit tot een lap. Vul over de gehele breedte met het 

mengsel, behalve het laatste randje laat je leeg. Rol het deeg op tot een rol en plak het laatste randje 

aan elkaar met olijfolie. Besmeer met olijfolie en bestrooi eventueel met zonnebloempitten.  

Bak een 15 a 20 munten in een voorverwarmde over op 175 graden. 

Eet smakelijk!  
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Bananen - bloemen - brood 

Het basis recept voor dit bananen brood komt van ‘’uitpaulienskeuken”. Het is een supergezond brood 

dan eigenlijk meer op cake lijkt dan op traditioneel  brood. Het is licht verteerbaar en bevat geen gluten 

of koolhydraten .   

Ingrediënten voor 1 cake van 23 cm 

 3 rijpe bananen 

 3 eieren of vegan versie met opgeklopt kikkererwten weekwater 

 200 gr amandelmeel 

 60 gr dadels of rozijnen/ abrikozen 

 2 tl bakpoeder 

 50gr gemengde noten 

 25 gram gemengde bloemen zoals, madelief, kool en/of raapzaad, paardenbloem, dovenetel, 
hondsdraf, koekoeksbloem, judaspenning …  

 Snuf zout 

 1 eetlepel kokosolie (bio- niet ont geurt) 

 

Verwarm de oven voor op 175 graden (hete lucht). 

Pureer de bananen samen met de abrikozen/dadels (zonder pit) glad met een staafmixer in een kom. 

Voeg één voor één de eieren toe en klop ze met een garde door het beslag. 

Spatel het amandelmeel met het bakpoeder en een snuf  zout door het beslag. 

Hak de noten in stukjes en spatel deze door het beslag. 

Spatel tenslotte de bloemen door het bananen beslag. 

Vet een cakevorm (23 cm) in met kokosolie of bekleed met bakpapier en giet het mengsel in de vorm. 

Bak het bananen brood in ongeveer 45 minuten in een voorverwarmde oven. De cake is gaar als een 

prikker er schoon en droog uit komt, als je deze in het midden van de cake steekt, 

Laat het bananenbrood iets afkoelen in de vorm en stort het dan op een taartrooster. 

Bewaar buiten de koelkast, versier met mooie bloemetjes! 
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Meer weten over kruiden & wildplukken?! Geef je op voor de online cursus!                   

Je kunt kiezen uit de schriftelijke cursus met elke maand een deel. Of de complete cursus 

met elke maand een deel en een wandeling of workshop! De cursus is sterk praktijk 

gericht, met praktische recepten en opdrachten. En altijd met respect en liefde voor de 

natuur. Het tweede jaar gaat om de verdieping en verbinding, in de natuur en met het 

kruid. Geneeskracht van kruiden en heeft elke maand een schriftelijk deel en 4 praktijk 

dagen!  

 

KRUIDEN & WILPLUK CURSUS “HET JAAR ROND” 12 DELEN SCHRIFTELIJK. (NU TIJDELIJK MET 

KRUIDEN PAKKET!)  GEEF JE OP VIA DEZE LINK>>> 

KRUIDEN & WILPLUK CURSUS “HET JAAR ROND COMPLEET” 12 DELEN SCHRIFTELIJK EN ELKE 

MAAND WANDELING OF WORKSHOP. (NU TIJDELIJK MET KRUIDEN PAKKET!) GEEF JE OP VIA DEZE 

LINK>>> 

KRUIDEN EN WILDPLUK VOORJAARSCURSUS. 8 DELEN SCHRIFTELIJK EN 4 PRAKTIJKDAGEN! GEEF JE 

OP VIA DEZE LINK>>> 

 

http://casanatura.nl/?product=alleen-de-e-cursus-kruidencursus-liefs-uit-de-natuur-12-maanden
http://casanatura.nl/?product=kruidencursus-liefs-uit-de-natuur-2017-jaar
http://casanatura.nl/?product=kruidencursus-liefs-uit-de-natuur-2017-jaar
http://casanatura.nl/?product=kruidencursus-liefs-uit-de-natuur-2018-12-maanden-december-pakket-kopie
http://casanatura.nl/?page_id=866


©casanatura  Natuur-leuker tips MEI 2019 

AGENDA: 

Opgeven: info@casanatura.nl 

Kijk ook op: www.casanatura.nl 

 11 mei: kruidencursus deel MEI 

 18 mei: kruidenwandeling, wonderlijke eetbare natuur en koken in de natuur 

 19 mei Ontstressen in de natuur, al wandelend ont-stressen en je aandacht richten op de flora en 

fauna.  10.00 - 12.30 Egmond/ Castricum. Bijdrage 17,50 p.p. 

 24-25-26 mei: kruiden / eetbare wilde planten academie weekeind in Ardennen België! informatie op 

aanvraag. 

 1 juni: zaterdag workshop CBDolie maken in Zaanstad, 13.00 – 16.00.  (Kosten inclusief 27,50 incusief 

flesje CBDolie) Opgeven: info@casanatura.nl juni: 

 8 juni: kruidenwandeling geneeskrachtige kruiden, (inhoud stoffen, planten families, we maken 

tinctuur). 

 11 juni: kruidencursus deel JUNI 

 11 juli: kruidencursus deel JULI 

 20 juli: de natuur in EHBO kruiden in het wild. 

 11 augustus: kruidencursus deel AUGUSTUS  

 

 Wil je zelf een kruidenwandeling/ koken in de natuur of een workshop organiseren voor jou werk of 

bedrijf? Met familie, vrienden en vriendinnen? Of als activiteit bij een viering of festival doen, dat kan! 

Bij minimaal 8 personen kunnen we dit organiseren. Op een locatie bij jou in de buurt in overleg. We 

gaan al wandelend op zoek naar eetbare en geneeskrachtige kruiden. Bomen en struiken. De 

wonderlijke natuur is overal! Kosten vanaf 15,- p.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@casanatura.nl
http://www.casanatura.nl/
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Deze informatie is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen claims of rechten aan ontleend worden. 

Gebruik van kruiden en wilde planten moet altijd gedaan worden met gezond verstand, bij twijfel; niet doen! 

Voor uitspraken betreffende eventuele vermelde geneeskrachtige/ heilzame werking van kruiden beroep ik mij 

op mijn vrijheid van meningsuiting. Alle teksten en foto’s zijn eigendom van Casa Natura ©casanatura 2018, 

tenzij er een bron wordt vermeld. Deze uitgave mag niet worden gekopieerd en vermenigvuldigt of verspreid 

worden voor gebruikt door anderen of voor verspreiding anders dan voor eigen gebruik. 


