VASTE PLANTEN

‘Veel variatie’
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Het geslacht Allium behoort tot de Alliaceae, de lookfamilie, en telt circa 300 soorten, die verspreid over alle
gematigde streken van de hele wereld voorkomen. Het
geslacht telt talrijke siervormen voor de tuin, zowel
vaste planten als bolgewassen. Daarnaast wordt een
groot aantal soorten als groente of kruid in de keuken
gebruikt, prei, ui, knoflook en bieslook zijn het populairst. Alle Allium bloeien met stervormige bloemetjes
die aan het einde van de kale stengel in een halve of hele
bol gerangschikt zijn, sommige siervormen zijn bekend
als snijbloem.
Kwekerij ’t Ol Daip in Ter Apel is specialist in kruiden
en kweekt daarnaast een aanbod vaste planten met
sierwaarde én culinaire en/of medicinale eigenschappen. “Eetbaar is momenteel heel populair”, zegt Danny
Hummel, die de kwekerij samen met echtgenote Wendy
Marbus runt. Het koppel heeft veertien verschillende
Allium op de website staan. “Wat voor velen verrassend
is, is dat de smaken nogal kunnen verschillen. Van pittig tot mild of soms sterk als knoflook.” A. cepa ‘Proliferum’ heet de Egyptische ui, soms boom- of etage-ui.
“Een bijzondere, vergeten groente die sterker smaakt
dan de gewone ui.” Heeft de gewone ui aan het uiteinde
van de stengels bloemen, bij de Egyptische ui komen die
zelden voor. Deze cultivar vormt aan het uiteinde van de
stengel direct weer nieuwe uitjes. “Vers te gebruiken.”
Ook A. vineale heeft een wat rommelige groeiwijze.
Deze kraailook heeft sprietachtige bladeren als bieslook,
maar onderscheidt zich met zijn bloeiwijze. Ook hier
bestaat de samengestelde ‘bloem’ uit allemaal kleine
bleke tot paarse broedbolletjes, soms met een echt bloemetje ertussen. “Lekker pittig van smaak en decoratief
als garnering.”

SMAAKVOLLE BLADEREN
Meer voor het blad zijn A. cernuum (Amerikaanse of
Indianenlook) met roze bloemen en A. tuberosum (Chinese bieslook). Deze Chinese bieslook, ook wel snijknoflook genoemd, heeft grover en breder blad dan bieslook.
“Qua smaak lijkt het gewone bieslook met een lichte
knoflookachtige toevoeging. Opvallend is ook dat deze
soort pas in de nazomer en herfst bloeit met leuke witte
bloemetjes.” Ook van A. carinatum subsp. pulchellum,
berglook, zijn de bladeren, en ook de bolletjes, smaakvol. “Met purperrode bloemen in de zomer.”
Overigens zijn ook de bloemen van Allium eetbaar, ze
worden vaak voor decoratie van gerechten gebruikt.
Hummel heeft zogezegd nog veel meer keuze bij Allium, allemaal zijn het vaste vormen. “Met enthousiasme
blijven we op internet zoeken naar nog meer bruikbaars,
het is een hobby.” Hij benadrukt dat het niet voor alle
klanten vanzelfsprekend is om ook de ‘siervormen’ van
Allium te consumeren. “Daar moeten ze soms aan wennen, maar veel van onze klanten zijn liefhebbers en die
hebben al behoorlijk wat kennis.”
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Bloem: bolvormig, op kale stengel
Extra: blad en bloem eetbaar
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