Resource

In deze serie zoeken studentredacteur en
masterstudent Plant Breeding Julia van der
Westhuyzen (foto’s en tekst) en hoogleraar
Plant Ecology Joop Schaminée (verhalen)
naar de mooiste campusflora.

Wondklaver
Algemene benaming: Wondklaver
Wetenschappelijke naam: Anthyllis vulneraria
Bloeitijd: juni tot september
Waar te vinden: in de tuin bij Lumen

‘Zowel de wetenschappelijke
als de algemene naam van
deze plant verwijzen naar
zijn geneeskrachtige
eigenschappen. Vulneraria betekent wondgenezer. De bladeren, wortels
en bloemen van deze plant
bevatten antioxidanten en antibacteriële eigenschappen en kunnen zowel
gedroogd als vers gebruikt worden om oppervlakkige wondjes en huiduitslag te genezen.
‘Sommige onderdelen van de plant kunnen ook
inwendig gebruikt worden om buikpijn en keelpijn te verlichten. Het geneeskrachtige gebruik
van deze plant is niet beperkt tot mensen.
De wortels onderhouden een symbiotische
relatie met bacteriën die stikstof vasthouden.
Hierdoor kan stikstof beschikbaar gemaakt
worden voor de plant zelf en de omliggende
planten. De plant is ook erg geliefd bij bijen,
vlinders en rupsen.
Mooi nutteloos
‘Het zaad van deze plant wordt vaak meegenomen in bloemzadenmixen. Zulke bloemzadenmengsels lijken leuk, maar bevatten veelal
gecultiveerde zaden uit veredelingsprogramma’s
en geen zaden van inheemse soorten. Ze doen
meer kwaad dan goed omdat ze geen voedsel voor insecten bevatten en daardoor vooral
esthetische waarde hebben. Daarnaast kunnen
zij kruisen met wilde soorten waardoor de genetische eigenschappen van de wilde soort kunnen
veranderen.’

Smaken van WUR

Pomodori ripieni gratinati
‘Omdat ik erg van groente houd,
en zeker van tomaten, maakt
de moeder van mijn vriend dit
gerecht altijd voor mij als we
komen lunchen. Het is makkelijk,
snel en heerlijk! Het originele
gerecht is met Parmezaanse kaas,
maar ik heb liever de veganistische variant: die is duurzamer en
net zo lekker. Je kunt de gevulde
tomaten zowel warm als koud eten
en wat overblijft is ook de volgende dag nog heel smakelijk.’
1 Was de tomaten en snijd ze over
de lengte doormidden;
2 Verwijder met een lepel het
zaad en het vruchtvlees uit
de tomaat en doe dat in een
blender met zout, peper, oregano en knoflook (als je geen
blender hebt, dan kun je het
vruchtvlees in kleine stukjes
snijden);
3 Roer het paneermeel erdoor.
Het mengsel moet stevig zijn,
maar nog wel smeuïg;
4 Vul de tomaten met het mengsel;
5 Besprenkel met een beetje
olijfolie;
6 Leg de tomaten op een bakplaat
op bakpapier en zet die in het
midden van een voorverwarmde oven – 30 minuten op 180°C;
7 Haal de tomaten uit de oven en
laat ze 5 minuten staan en...eet
smakelijk!

Ingredienten
(voor 2 personen):
•
•
•
•
•
•

800 gr vleestomaten
80 gr paneermeel
extra vierge olijfolie
zwarte peper & zout
oregano
twee teentjes knoflook
in stukjes gehakt

Paola Cassiano
masterstudent Plant
Sciences uit Italië

Win een Lunchbon!
Deel jouw recept met Resource en
win een Aurora-eetbon van 10 euro.
resource@wur.nl
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Flower hunting

In de WUR-gemeenschap kom je alle smaken
van de wereld tegen. Paola Cassiano,
masterstudent Plant Sciences uit Italië, deelt
een recept voor gevulde tomaten.

