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.

Smaken van WUR
Guido Camps (39), onderzoeker Humane
Voeding en OnePlanet, deelt een recept
voor een herfstige pompoentaart.
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Flower hunting

Herfstige pompoentaart

Muskuskaasjeskruid
Algemene naam: Muskuskaasjeskruid
Wetenschappelijke naam: Malva moschata
Plaats op de campus: overal in de heemtuin
Bloeitijd: juli tot september

Nederland telt vijf Malva-soorten, waarvan het muskuskaasjeskruid er één is. De naam verwijst naar de
aangename, muskusachtige geur van de plant. In
ons land zie je het muskuskaasjeskruid vooral in de
buurt van bebouwing, bijvoorbeeld in wegbermen.
We noemen zulke soorten cultuurvolgers.
De plant wordt op verschillende manieren gebruikt,
van bloemextract als ingrediënt voor parfum
en tuinplant tot medicijn. Na de bloei ontstaan
vruchten die sprekend lijken op een ronde, platte
emmenthalerkaas. Vandaar de naam kaasjeskruid.
De vruchten zijn eetbaar, zij het niet bijzonder smakelijk. Als kind in Limburg vonden mijn vrienden
en ik het leuk om deze vruchten te zoeken en op te
eten, hoewel de soort in die tijd weinig voorkwam.
Wel groeide er een andere soort uit het geslacht,
groot kaasjeskruid (Malva sylvestris). Wij waren niet
de enigen die van deze soort snackten. Het verhaal
gaat dat toen Jezus honger had, zijn moeder Maria
zich geen brood kon veroorloven. Toen de bakker
hen gratis brood wilde geven, droeg Jezus zijn moeder op een van deze bloemen te plukken en naar de
bakker te brengen. Bij aankomst bleek de vrucht in
goud te zijn veranderd.

‘In Amerika hebben ze de onbegrijpelijke gewoonte om eerst een
taartkorst te bakken, die vervolgens
te vullen met appel, kersen of zoete
aardappel en daarna weer in de oven
te doen. Het resultaat is een zoete
dubbel-gebakken taart die amper
snijdbaar is. In het najaar kun je in de
VS ook geen stap zetten zonder een
product met pumpkin spice tegen
te komen, van latte tot body lotion.
Van origine wordt deze kruidenmix
gebruikt voor de pompoentaart.
Ik geef mijn studenten de mogelijkheid om taartrecepten aan te vragen
tijdens de cursus. Daar maak ik geheime Brightspace-modules voor. Verrassend genoeg zijn de Amerikaanse-stijl
taarten daar altijd erg populair.’

Ingredienten
(voor kleine taartvorm):
Korst
115 gr boter, 150 gr
bloem, mespunt zout,
theelepel suiker, enkele
eetlepels koud water
Vulling
flespompoen, blikje
gecondenseerde melk,
1 ei, 3 grote eetlepels
bruine suiker, koeken speculaaskruiden,
vanille, zout

1 Doe de bloem, boter, suiker en zout
in een foodprocessor (alternatief:
meng met de handen) tot het eruit
ziet als een soort zand. Voeg daarna
druppelsgewijs water toe tot het
deeg een mooie homogene bal is.
Doe het deeg in folie en laat het
1 uur rusten in de koelkast;
2 Rol het deeg uit, doe het in de vorm
en maak een mooi randje met je

schil en pureer;
4 Meng de pompoenpuree met een

vingers. Laat het hierna weer even

ei, gecondenseerde melk, bruine

rusten in de koelkast en verwarm

suiker, zout, vanille en kruiden.

de oven voor op 180 C. Bak het deeg

Roer door. Voeg kruiden toe naar

°

in 2 stappen: eerst blind (dus met

smaak;

bakbonen of iets anders om tegen-

5 Vul nu de voorgebakken vorm met

druk te geven en daarna leeg, beide

de pompoenvulling en schuif de

keren ongeveer 10 minuten, totdat

taart terug in de oven. Mocht de

zowel rand als bodem droog ogen;

rand van het deeg gaan verbranden

3 Snijd de pompoen in stukken in

dan moet je deze even beschermen

doe deze ongeveer 6 minuten in

met wat aluminiumfolie. Bak de

een afgesloten schaal in de mag-

taart tot het midden van de taart

netron. Laat afkoelen, verwijder de

stevig is, ongeveer 35 minuten.

