Smaken van WUR

Kimchi
‘Ik heb zes jaar in Zuid-Korea
gewoond, waar ik Voedingswetenschappen studeerde en het heerlijke
bijgerecht kimchi leerde maken. Als
het regent vind ik het fermenteren
van de groenten een heerlijk huiselijk klusje om te doen en omdat de
luchtvochtigheid dan hoger is, gaat
het ook nog eens extra goed.’

Jakobskruiskruid
Algemene benaming: Jakobskruiskruid
Wetenschappelijke naam: Senecio jacobaea
Bloeitijd: juni tot november
Waar te vinden: naast Atlas

Deze felgele, zoet geurende bloem komt veel
voor in Noord-Europa. De Engelse naam ragwort beschrijft de armoedige, voddenachtige
bladeren. De wetenschappelijke naam komt van
het Latijnse woord senex, dat oude man betekent. Joop Schaminée: ‘De bloemen van soorten
in het geslacht Senecio veranderen allemaal in
een donzige witte pappus, vergelijkbaar met
die van een paardenbloem. De pluizige, witte
gekroonde zaden lijken op het gezicht van een
oude man met een baard en daarom werd het
geslacht van planten dat zo’n pappus produceert Senecio genoemd.’
In het Nederlands en Duits staat de oorsprong
van de naam “kruiskruid” trouwens ter discussie. Het komt ofwel van het woord voor ‘grijs’
en beschrijft dus de grijswitte pluis; of van de
kruisachtige vorm van de bladeren. Sint-Jacobsdag valt op 25 juli en dan staan deze bloemen in volle bloei – vandaar de naam jacobaea.

1 Snijd de kolen in vieren, verwijder de harde kern en snijd de
parten in hapklare stukjes. Was
de kool onder koud water; strooi
zout over de kool en wrijf het
kort in. Voeg water toe tot kool
volledig bedekt is; laat twee uur
staan en roer elk half uur;
2 Spoel de kool af en proef of de
blaadjes een licht-zoute smaak
hebben. Is de kool te zout, spoel
dan nogmaals. Laat uitlekken
en begin aan de kimchipasta;
3 Meng de rijstebloem met het water
en breng al roerend aan de kook.
Laat afkoelen onder af en toe
roeren;
4 Meng de ui, knoflook, gember,
appel en gefermenteerde
sojapasta (of vissaus) met een
blender tot een pasta. Voeg de
afgekoelde rijstebloempap en
de pepervlokken toe. Roer goed
door en voeg de lente-ui, de
rammenas, wortel en prei toe;
5 Roer de kimchipasta door de
kool en wrijf het goed in de
bladeren. Deze moeten helemaal
bedekt zijn met de pasta. Vul de
potten tot twee centimeter onder
de rand met het koolmengsel,

de kimchi, en druk het goed aan.
De kimchi goed af met een laag
pasta, dan is deze langer houdbaar. Sluit de potten;
6 Bewaar de potten een of twee
dagen bij kamertemperatuur;
open ze en druk de groenten
goed aan. Sluit de potten en
bewaar ze in de koelkast. Na
twee of drie weken smaakt de
kimchi het lekkerst.
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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.

Resource

Flower hunting

In de WUR-gemeenschap kom je alle smaken van
de wereld tegen. Dania Lyew, masterstudent Food
Safety uit Panama, deelt een recept voor kimchi
(Koreaanse ingelegde groenten).

