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bloemenfeest
op tafel & op je bord

Kijk wat bloemen doen! Geef ze de hoofdrol op tafel en het wordt feest.
Kies voor uitbundige zomerbloemen en kook eens met eetbare begonia’s!
Maak een dressing bij vis, frituur ze als hapje of mix er een cocktail mee.
RECEPTEN EN BEREIDING MERIJN TOL FOTOGRAFIE ERIC VAN LOKVEN STYLING/BLOEMSTYLING CYN FERDINANDUS
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de styling
ZOMERBLOEMEN Ga voor bloemen van het seizoen, die staan het langst. Dit seizoen is gul en kleurrijk, met feërieke bloemen en betoverende geuren.
Orangerieplanten – oleander en citrusboompjes – staan nu ook fijn buiten en zorgen voor meer mediterrane sfeer op je balkon of terras.

BLOEMENRAND & BEGONIAZOUT Zet twee verschillende maten borden op elkaar en vul de rand met een paar bloemen, zoals bijvoorbeeld ridderspoor,
oleander en/of gloriosa. Geef je gerechten een boost met begoniazout; een mix van zuur en zout. Mooi en lekker op roomboter en in olijfolie.
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Gegrilde zeebaars met
citrus-begoniadressing

het drankje
BEGONIA-LIMONADE

Cocktail met begonia,
munt, sinaasappelwodka
en -likeur

Kook 150 g suiker met
150 ml water tot alle
suiker is opgelost. Stamp
100 g begoniabloemen fijn
en meng door de suikersiroop. Laat afkoelen.
Meng met sap van
2 citroenen en zet tot
gebruik in de koeling.
Meng evt. met bruiswater.

het eten

VOOR ALLE ZINTUIGEN Bloemen in je gerechten – zoals begoniabloemetjes bij vis – zijn zinneprikkelend en aromatisch.
De fris-zure smaak past goed bij vis, bijna als citroen. Gebruik alleen eetbare bloemen (zie pag. 117!)

BEGONIAFRITTERS
zijn verrassend door hun
sappige bite. Een heerlijke
en bijzondere appetizer.
KLEIN GELUK IN JE GLAS
Bind een paar bloemen
met draad om een stokje
om je cocktail te roeren.

Begoniafritters met
citroen, dille en begoniazout

PROOST & TOOST Begonia heeft een heerlijke, fris-zure smaak. Ideaal voor limonadesiroop en om cocktails mee te maken.
De kleurstof uit de bloemblaadjes lost op in de siroop en zorgt voor een sprankelend pastelpalet.
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het dessert
Pistache-citroencrèmetaart
met gesuikerde begonia’s
met venkelpoeder

BLOEMENTAART Deze pistache-citroencrèmetaart – bedolven onder per stuk gesuikerde begoniabloemblaadjes – is fris-zuur en notig tegelijk:
perfect in combinatie met de smaak van de begoniabloemetjes.
114 delicious.

GROOT GEBAAR Stel een boeket van formaat samen vol stralende zonnebloemen, weelderige allium, romantische delphinium en vlammende gloriosa. Bloemen blijven
langer mooi als ze regelmatig vers water krijgen, niet in de volle zon staan, niet op de tocht en niet in de buurt van fruit. Snijd ze na aankoop schuin af en zet ze in water.
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begoniafritters met citroen,
dille en begoniazout

gegrilde zeebaars met citrusbegoniadressing

hapje (4 personen)
fleur de sel / 20-30 begoniabloemen + 5-6
extra bloemen voor het zout / 1 ei / 100 ml
ijskoud koolzuurhoudend water (of iets meer)
/ 100 g bloem / 2 el maïzena / 1 tl bakpoeder
/ rasp van 1 (bio)citroen / 10 takjes dille, fijngesneden / zonnebloemolie om in te frituren

hoofdgerecht (4 personen)
4 (bio)citroenen / 3-4 el suiker / scheutje
aromatische gin / 1 grote of 2 kleine zeebaarzen met kop, ontschubt, schoongemaakt /
½ gezouten citroen / 10 begoniabloemen +
extra voor garnering / ½ bosje bladpeterselie
/ 150 ml fruitige olijfolie / 1 el sumak

Stamp wat fleur de sel met de extra bloemen
fijn en laat het zout een beetje drogen.
Klop voor het beslag het ei los en klop het
ijskoude bruiswater erdoor.
Zeef de bloem, maïzena en het bakpoeder
boven een kom en voeg dat al kloppend toe
aan het koude eimengsel. Roer er wat zout,
het citroenrasp en de dille door.
Verhit de olie tot 180°C. Haal de begoniabloemen voorzichtig door het beslag. Frituur
ze met 5-6 tegelijk goudbruin en laat uitlekken
op keukenpapier. Bestrooi ze met begoniazout
en serveer met onderstaande cocktail.
Bereiden ± 20 min.

Snijd voor de dressing 3 citroenen in flinterdunne plakjes en die in ultra dunne reepjes.
Breng aan de kook in ruim water en kook
15 min. Giet af. Breng de citroenschil met de
suiker, gin en 250 ml water in een pan op
laag vuur zachtjes aan de kook. Kook 30 min.
in, tot licht stroperig. Voeg nog wat water toe
als het te droog wordt. Laat afkoelen.
Verwarm de oven voor op 200°C.
Snijd intussen de laatste citroen in dunne
halve plakjes. Leg de vis op een met bakpapier
belegde bakplaat. Maak met een scherp
mesje schuine inkepingen in de zeebaars en
steek er plakjes citroen in. Vul ook de buik
en kop met de citroen en bestrooi de vis met
zout en besprenkel met olijfolie. Rooster de
vis in 25-35 min. goudbruin en net gaar.
Verwijder het vruchtvlees van de gezouten
citroen en snijd de schil ook in ragfijne
reepjes. Snijd de begoniabloemen in ragfijne
reepjes en roer samen met de gezouten
citroen door de citroen-gindressing. Pluk de
peterselieblaadjes en pureer met olie en wat
zout tot een gladde olie. Schep de dressing
rijkelijk over de vis en besprenkel met de
peterselie-olie en wat sumak. Bestrooi met
begoniabloemen.
Bereiden ± 40 min. / inkoken ± 30 min. /
afkoelen ± 1 uur / roosteren ± 35 min.

cocktail met begonia, munt,
sinaasappelwodka en -likeur
drankje (1 persoon)

Begin liefst 1 dag van tevoren, dan kan de
sinaasappelschil goed in de wodka trekken.
stukje schil van (bio)sinaasappelschil / 50 ml
wodka / 100 g suiker / 1 el gedroogde munt
/ rasp en sap van 1 (bio)limoen / 10-15 roze
of rode begoniabloemen / 30 ml sinaasappellikeur / ijskoud koolzuurhoudend water
Doe de sinaasappelschil in de wodka en laat
1 uur, maar liever een paar dagen, staan.
Verwarm de suiker met 200 ml water in
een steelpan. Voeg de munt, limoenrasp en
-sap toe. Laat op laag vuur in 15 min. zacht
inkoken tot een siroop. Zeef de siroop. Snijd
de bloemen fijn, voeg toe aan de siroop en
pureer grof, zodat de siroop roze wordt.
Eventueel kun je de siroop zeven.
Doe 20 ml (± 1¼ el) siroop (of meer naar
smaak) in een groot cocktailglas. Voeg de
likeur en wodka toe en vul af met bruiswater.
Bewaar de rest van de siroop voor later
gebruik of voor meer cocktails.
Bereiden ± 30 min. / intrekken 1 uur tot een
paar dagen.
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pistache-citroen-crèmetaart
met gesuikerde begonia’s
nagerecht (4-8 personen)

Begin 1 dag van tevoren met dit recept
zodat de gesuikerde bloemen goed kunnen
drogen.
1 eiwit / 100 g fijne kristalsuiker / 100 g
begoniabloemen / 1 el venkelpoeder
(venkelzaad tot poeder gestampt)
taartbodem 250 g bloem / 140 g koude boter
/ 50 g suiker / 2 eidooiers

vulling 6 (bio)citroenen / 9 eidooiers /
250 g suiker / 175 ml bio crème fraîche /
225 g groene pistachenootjes, gemalen
+ 50 g extra voor erover, fijngehakt / ook
nodig: penceel om bloemen met eiwit in te
kwasten, fritespapier, springvorm 28 cm Ø,
ingevet, steunvulling van droge bonen of
keramische korrels
Verwarm een dag of ochtend van tevoren de
oven voor op de laagste stand; niet hoger
dan 40°C* (rijsstand). Klop het eiwit heel
kort los met een scheutje water. Kwast de
begoniabloemen heel dun in met eiwit en
bestrooi dan dun met de suiker. Leg de
blaadjes op een met fritespapier belegde
bakplaat en laat 4-6 uur in de oven drogen.
Meng voor het deeg snel – liefst in een
keukenmachine – de bloem met de boter,
suiker en eidooiers en een snuf zout. Kneed
kort (of laat de machine kort draaien). Doe
het deeg in plasticfolie en laat in 1 uur
ijskoud worden in de koelkast.
Verwarm de oven voor op 200°C. Rol het
deeg tussen 2 vellen bakpapier uit tot een
lap van 36 cm Ø en bekleed de vorm ermee.
Of druk het uit in de vorm. Snijd de rand
mooi bij. Beleg met bakpapier en vul met de
steunvulling. Bak de taart zo 10 min. voor.
Haal de taart uit de oven, verwijder het
bakpapier met de steunvulling en zet de
taart nog 10 min. terug in de oven.
Rasp intussen de schil van 4 citroenen en
pers alle citroenen uit. Klop de eidooiers met
de suiker dik en schuimig in ± 10 min. Voeg
al kloppende het citroensap, -rasp, de crème
fraîche en het pistachemeel toe.
Temper de oven naar 125°C. Schenk de
vulling in de taartbodem, tot net onder de
rand. Bak de taart 40-45 min. in het midden
van de oven, de vulling is nu gestold maar nog
wel ‘wiebelig’.
Laat de taart helemaal afkoelen. Bestrooi
met de fijngehakte pistachenoten en beleg
met de gesuikerde begonia’s. Bestrooi door
een zeefje met venkelpoeder.
* Check met een thermometer of de oven
niet te warm is. Anders kun je de bloemen
beter een hele dag en nacht aan de lucht
laten drogen.
Bereiden ± 1 uur / oven ± 1 uur en 15 min.
/ afkoelen ± 3 uur / drogen bloemen
± 1 nacht.

2
4

3
5
6

de begonia
BETOVERENDE BEGONIA EEN VEELZIJDIGE
PLANT ALS JE VAN FLEURIGE BLOEMEN
OF STOER BLAD EN INTENSE KLEUREN
HOUDT, want er zijn bloeiende begonia’s en
bladbegonia’s. De bloeiende heeft bloemen
in rood, roze, oranje, wit en geel of zelfs
meerdere kleuren per plant. De bladbegonia
heeft prachtig fluwelig blad met tekeningen
in zilver, roze, bordeauxrood of verschillende
tinten groen. Begonia houdt van licht, maar
niet van felle zon. Geef de plant 2x per week
water zodat de aarde vochtig blijft. Besproei
‘m liever niet. Haal de uitgebloeide bloemetjes
weg, zo krijgt de plant nieuwe aanwas. Geef
hem regelmatig wat mest en met een kamertemperatuur van zo’n 18°C is de plant blij.

eetbare begonia’s

Begonia’s zijn naast mooi ook
eetbaar. De bloemetjes hebben een
frisse limoen/citroensmaak
en een lekkere bite. Stamp ze fijn
in de vijzel met zout of suiker
voor een friszuur zout of friszure
suiker met een waanzinnige kleur.
Ze zijn ook mooi en lekker door
een salade of gesuikerd op taart
en desserts. Ragfijn gesneden
geven begoniabloemen eenzelfde
soort citrusachtige fris-zure kick
als citrusrasp. Zet nooit zomaar
je tanden in een (snij)bloem.
Gebruik alleen eetbare bloemen
van gespecialiseerde leveranciers
die eetbare bloemen telen.
Eetbare begonia’s bestel je via
bloombites.nl of versvancees.nl
of andere biologische kwekers.
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1 GLADIOOL Groots en meeslepend, gaat graag
de hoogte in en is er van het late voorjaar tot
diep in de herfst. VOOR ROYALE VAZEN,
MOOI ALS BLIKVANGER OP OF ROND DE
TAFEL. In wit, rood, geel, roze, paars, oranje,
crème en met meerdere kleuren per bloem.

2&3 DELPHINIUM Weelderig, romantisch en door
z’n lange stelen (tot wel 2 meter!) GEWELDIG
IN GROTE BOEKETTEN. IN ALLE DENKBARE
TINTEN BLAUW; zachtblauw, middenblauw,
felblauw en lila-achtig… Delphinium heeft
ook witte, gele, paarse, rode-roze varianten,
dus COMBINEER NAAR HARTELUST.
4 ZONNEBLOEM Deze bloem is een echte
zonaanbidder, hij draait mee met de zon.
‘s Nachts keert de bloemknop terug naar het
oosten en wacht op de zon van de komende
dag. Helianthus kent iedereen als gele blikvanger. ER ZIJN NU OOK ORANJE, BRUINE,
CRÈMEKLEURIGE EN DONKERRODE. Met
grote en kleine bloemen, een enkele rij
bloemblaadjes of meerdere kransen.

5 GLORIOSA Ga je voor flamboyant rozerood
met saffraangeel of oranje met lichtgele
randjes; gloriosa is altijd sensationeel.
De bloem combineert frêle, frisgroen
steeltjes met sierlijke groengele stampers
en golvende bloemblaadjes die lijken op
verstilde vlinders. Er zijn korte en wat
langere met blaadjes en vertakkingen.

SPECTACULAIR IN BOEKETTEN EN SOLO
OOK MOOI IN MINI-VAASJES BIJ EEN ONTBIJT
OF BIJZONDERE BORREL.

6&7 ALLIUM Eigenlijk een sierui maar wel een
heel stijlvolle, met spectaculaire bloeibol op
een statige, dikke steel. Bloeit lang en geeft
nog langer plezier als je ze na de bloei droogt.
Allium giganteum is de grootste, de paarse
bloeibol kan een doorsnede halen van zelfs
15 cm. OOK DE BESCHEIDENER VARIANTEN
GEVEN EEN OPVALLEND EFFECT, MET
DE GROTE EXEMPLAREN MAAK JE ECHT
EEN STATEMENT IN JE VAAS. Een fijne
zomerbloeier in wit tot paarsblauw.
8 LATHYRUS Heeft vrolijke, fragiele uitstraling en
een zachtaardig imago. Het zoete aroma is
geliefd bij parfumhuizen. In prachtige
pasteltinten of gemêleerd in rood, oranjerood,
lila, paars, mauve, wit, roomwit of tweekleurig. ZE RANKEN SOLO OF IN TROSSEN OP
HUN LANGE STENGELS, DUS IDEAAL OM
MEE TE STYLEN OP TAFEL. Lathyrus komt
uit de familie van de vlinderbloemigen en
bloeit bij voorkeur op de langste dag.
SERVIES KERAMIEKKANTOOR.NL
HOUTEN TAFEL, KRUKJES VANDIJKENKO.NL

MOOIWATBLOEMENDOEN.NL VERWENT JE MET INSPIRERENDE BLOEMENTRENDS, WINACTIES, ALLERHANDE BLOEMENTIPS EN DIY’S
MOOIWATPLANTENDOEN.NL VERRAST JE MET DÉ PLANTENTRENDS, HANDIGE VERZORGINGSTIPS, PLANTENGADGETS EN WINACTIES
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