


Kroonjuwelen van de  
Hortus botanicus Leiden

Smaken 
uit de 
Hortus
botanicus 
Leiden
8 recepten  
met specerijen



2 3

Kroonjuwelen  
in de keuken

Het jaar 2017 is bijzonder. De Nederlandse bota-
nische tuinen vieren het ‘Jaar van de Botanische 
Tuinen’ en stellen hun kroonjuwelen centraal. 

Universiteit Leiden viert het Leiden Asia Year, waarbij 
voor de Hortus botanicus Leiden de band met de  
botanische tuin in Bogor in Indonesië het hoogtepunt 
is; die tuin is dit jaar precies 200 jaar oud.

Bovendien doet de Hortus mee aan het internationale 
Horizon 2020 project Big Picnic, dat voedselveiligheid 
centraal stelt. Als je weet wat je eet en waar dat  
vandaan komt, maak je bewustere keuzes. Botanische  
tuinen kunnen in die bewustwording een rol spelen, 
denken wij. We komen daarover graag met u in  
gesprek.

Deze thema’s voor 2017 waren voor de Hortus bota-
nicus Leiden aanleiding om culinair journalist Onno 
Kleyn te vragen om deze acht Hollandse recepten te 
maken, met steeds een andere specerij in de hoofdrol. 
We wensen u straks heel veel plezier bij het bereiden 
en proeven; maar wandel eerst nog even door onze 
kassen en geniet van de planten waarvan de specerijen 
afkomstig zijn. Welkom in de Hortus, voor planten met 
een verhaal.
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KaneeL

 Verschillende tropische bomen leveren kaneel.  
De allerlekkerste is de Ceylonkaneel (Cinna- 
momum verum), afkomstig van Sri Lanka (het 

vroegere Ceylon). Ook Cinnamomum aromaticum is 
een bekende kaneelleverancier, kaneel van deze soort 
heet cassiakaneel of kassie. De kaneelboom in onze  
tropische kassen is weer een andere soort: Cinnamo-
mum burmanni, oorspronkelijk afkomstig uit Zuidoost-
Azië. De bast wordt verkocht als ‘Java kaneel’ of 
‘Padang cassia.’ 

Bij alle soorten wordt de kaneel op dezelfde manier 
verzameld. De binnenbast van de kaneelbomen wordt 
afgesneden en afgepeld, waarna de bast opkrult tot 
een kaneelstokje. Het gebruik is al lang bekend. In het 
oude Egypte werd kaneel gebruikt bij het balsemen,  
de bijbel noemt de specerij al en het moet een van  
de eerste specerijen uit het Aziatische gebied geweest 
zijn die via de Middellandse Zee naar onze streken  
werd vervoerd.

Een traditionele snoeperij op kermissen is de kaneel-
stok, een zuurstok met kaneel. Vandaag de dag wordt 
kaneel in onze keuken vooral in zoete gerechten ge-
bruikt, bijvoorbeeld in toetjes of appelmoes. Vroeger 
werd het veel over vleesgerechten gestrooid, zoals  
dat in de Arabische keuken gebruikelijk was.
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KaneeL

Kaneel 
Cinnamomum

Leg op elk daarvan een 8ste van de vulling en vouw 
de stukken tot driehoeken. Druk de zijkanten goed aan. 
Kwast de flappen goed in met boter.

Herhaal dit alles met de resterende filovellen en  
vulling. Leg de 8 flapjes op een vel bakpapier  
op een ovenplateau en bak ze circa 15 minuten,  
tot ze goudbruin zijn.

Filoflapjes met kip, 
amandelen en kaneel
Voorgerecht voor 4 personen

 75 g roomboter
 250 g  kippendijfilet
 1  rode ui, ragfijn gesnipperd
 1  teen knoflook, fijngehakt
 50 g   gegrilde of geroosterde amandelen,  

grof gehakt
 1  mespunt kaneel
 1  flinke theelepel kurkuma
 1  theelepel poedersuiker
 1  ei, losgeklopt
 6  vellen filodeeg (diepvries)
  facultatief: chili- of cayennepeper
 nodig: boterkwastje, 1 vel bakpapier

Verhit 25 gram boter in een kleine koekenpan of  
braadpan en bak er de kippendijfilet en gesnipperde  
ui in, op laag vuur, met een deksel op een kier.  
Na 12 minuten is de kip gaar. Haal uit de pan en snijd 
hem fijn. Doe terug in de pan op het vuur en voeg  
de knoflook toe. Bak 2 minuten mee en doe er de 
amandelen, kaneel, kurkuma, poedersuiker en zout bij. 
Voeg het ei toe en laat dat al omscheppend stollen. 
Haal van het vuur en breng op smaak met misschien 
nog wat zout, chilipeper, of meer kaneel.

Ontdooi de filovellen zoals beschreven op de verpak-
king. Bewaar ze tot gebruik onder een vochtige 
theedoek.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Smelt de reste-
rende boter. Leg een vel filodeeg op het werkvlak en 
kwast het grondig in met gesmolten boter. Leg er nog 
een vel op en doe hetzelfde, gevolgd door een derde 
vel. Snijd de vellen samen twee keer doormidden, 
zodat u 4 vierkanten overhoudt. 

KaneeL
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Gember

De wortelstok van de gemberplant (Zingiber  
officinale) wordt gedroogd en geraspt.  
De wortelstok wordt ook vers en op siroop 

(‘stemgember’) gebruikt. Gedroogd is gember scherper 
van smaak dan vers. China en India zijn grote produ-
centen. Elke regio levert een iets anders smakende 
gember. In de middeleeuwen werden al gemberkoeken 
gebakken, ook in speculaaskruiden zit gember.  
In de Indonesische keuken wordt gember verwerkt  
in allerlei hartige gerechten, zoals in Babi Ketjap.  
Jahé is Indonesisch voor gemberwortel. In kerrie  
speelt het ook een belangrijke rol.  

Omdat gember van een droge winter houdt staat  
de plant niet in de hoge tropische kas maar wordt  
hij in een pot gekweekt. 
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Gember

Gember 
Zingiber officinale

Gember

Tagliatelle met  
gember, cashew
noten en taugé
Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen

 100 g  taugé
 4  eetlepels neutrale olie
 3 cm   verse gember, geschild en fijngesneden  

+ wat extra om te raspen
 2  tenen knoflook, gehakt
 150 g  prei, zeer fijn gesneden
 2  eetlepels ketjap manis
  sap van 1 limoen
 400 g  tagliatelle
 75 g  cashewnoten, heel gelaten of grof gehakt
 3  eetlepels sesamolie

Was en droog de taugé in de slacentrifuge. Bak in  
een wok in de neutrale olie de gesneden gember en 
knoflook tot het gaat ruiken; dat duurt niet langer dan 
1 minuut. Doe er de prei bij en roerbak nog 3 minuten. 
Voeg de ketjap en het limoensap toe en haal van  
het vuur.

Breng een flinke pan water met 10 gram zout per liter 
aan de kook. Kook er de pasta al dente in. Bewaar  
een kop kookwater en giet de pasta af. Meng de pasta 
2 minuten op halfhoog vuur in de wok met het gem ber  -
mengsel, de taugé en de cashewnoten. Gebruik wat 
van het bewaarde kookwater om de smeuïgheid  
te bewaren. Rasp voor het serveren nog een klein 
beetje gember over het gerecht en besprenkel de 
pasta met de sesamolie.
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VaniLLe

Het vanillestokje is de peul van een klimmende 
orchidee, vermoedelijk oorspronkelijk afkomstig 
uit het oosten van Mexico, Guatemala, Belize 

en Honduras, waar de smaakstof al vóór de tijd van 
Columbus bekend was. Er zijn verschillende vanille-
soorten – de Hortus heeft een mooie collectie.  
Vanilla planifolia is de beste. Vanille wordt in zoete 
gerechten en dranken gebruikt maar is ook in hartige 
gerechten lekker. In parfum wordt soms vanille gebruikt.

In de negentiende eeuw werd ontdekt hoe je vanille-
bloemen met de hand kunt bestuiven. Daardoor kan 
vanille gekweekt worden in regio’s waar de natuur - 
lijke bestuivers (gespecialiseerde bijen) afwezig zijn.  
Bourbonvanille, die hoog van kwaliteit is, wordt  
gekweekt op de Comoren, Madagascar en Réunion 
(vroeger Bourbon). 

Vanille is door de handbestuiving en het arbeids-
intensieve productieproces de op één na duurste  
specerij ter wereld; alleen saffraan is duurder. Meestal 
is de vanille die we proeven synthetisch nagemaakt,  
maar de complexe smaak van natuurlijke vanille is  
nog niet geëvenaard. 
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VaniLLe

Vanille
Vanilla planifolia

VaniLLe

Gebakken gamba’s 
met vanille, haricots 
verts en chilipeper
Hoofdgerecht voor 4 personen

 1  vanillepeul
 1  theelepel poedersuiker
 1   rode peper, in ringetjes gesneden  

(met zaad is pittig)
 1  teen knoflook, gehakt
 1  eetlepel Thaise vissaus
 400 g  rauwe gepelde gamba’s, ontdooid
 300 g  verse haricots verts (of kousenband)
 4  eetlepels olie
garnering: handje vers korianderblad of peterselie

Snijd de vanillepeul in de lengte door en schraap er het 
merg uit. Meng dat met de suiker, rode peper, knoflook 
en vissaus door de gamba’s en zet minstens 15 minuten 
koel weg.

Haal de haricots verts af en snijd ze in stukjes van circa 
4 cm. Doe ze met de olie, 5 eetlepels water en zout in 
een wok. Breng aan de kook, dek af met een deksel en 
laat 10 minuten garen. Schep tussentijds nog eens om. 

Haal het deksel weg en zet het vuur hoog. Laat al  
het water verdampen en voeg dan de gemarineerde 
gamba’s toe. Roerbak kort tot ze hun grijze kleur  
verloren hebben. Garneer met koriander of peterselie 
en serveer met rijst.
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Zwarte peper

Zwarte peperkorrels zijn de onrijpe gedroogde 
besjes van een tropische klimplant, Piper nigrum. 
Witte peperkorrels zijn alleen de zaadjes uit de 

rijpe rode bessen. In sommige gerechten gaan hele 
peperkorrels, meestal worden ze gemalen. Piper 
nigrum is oorspronkelijk afkomstig uit Zuidwest-India. 
Tegenwoordig wordt het vooral in India, Indonesië 
en Brazilië gekweekt. De oude Egyptenaren gebruik-
ten al peper, net als de oude Grieken en Romeinen. 
Het is in onze streken de meest gebruikte specerij en 
was een van de eerste Aziatische specerijen die hier 
terechtkwamen. 

Er zijn allerlei verwante soorten in het geslacht Piper 
die ook als specerij gebruikt worden; zoals de betel-
peper (Piper betle), waarvan de blaadjes om een  
betelnoot (vrucht van de betelpalm) gerold worden;  
het geheel wordt gekauwd.
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peper

Peper 
Piper nigrum

peper

Kabeljauw met 
paprika en zwarte 
peper uit de oven
Hoofdgerecht voor 4 personen

 4   moten kabeljauwfilet (of tilapia)  
van 125 à 150 g

 20 g  zwartepeperkorrels
 125 ml  crème fraîche 
 2 rode  puntpaprika’s, in reepjes
 nodig:  vijzel

Zet de oven aan op 160 graden. Bestrooi de stukken 
vis aan alle kanten goed met zout. Doe de peperkorrels 
in een vijzel en vijzel ze grof, tot alle korrels gebroken 
zijn. Zeef alles in een niet te fijne zeef zodat u de  
grovere stukken overhoudt; het peperstof gebruiken 
we in dit recept niet. 

Roer de gebroken peper door de crème fraîche, samen 
met weinig zout. Schep hem in een ovenschaal waar  
de stukken vis net in passen, doe de vis erin en wentel 
de stukken in de room. Meng de reepjes paprika met 
wat zout en verdeel ze over en naast de vis. Bak de 
ovenschotel zonder deksel 20 minuten in de oven. 
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LimoenbLad

L imoenblad wordt ook wel Mauritius papeda, 
makroet of citroenblad genoemd; in Indonesië  
heet het blad Jeruk purut, in Thailand bai makroet.  

Citrus hystrix komt in heel Zuidoost-Azië voor. Het geu-
rige blad speelt een grote rol in de keuken van Thailand 
en Laos, waar de plant oorspronkelijk vandaan komt  
is niet meer te achterhalen. 

Hij groeit uit tot een boom van zo’n 12 meter hoog  
met kantige, afgevlakte jonge takken en korte doorns. 
Het donkergroene blad bestaat uit twee delen. De 
vrucht (‘Jeruk lime’) van zo’n 7 centimeter groot wordt 
in de keuken gebruikt en voor shampoo. De blaadjes 
zijn bij de toko te koop, soms vers, vaak in gedroogde 
of bevroren vorm; de laatste behouden hun geur beter 
dan gedroogde blaadjes.
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Jeruk purut 
Citrus hystrix

LimoenbLadLimoenbLad

Bonenburgers met 
limoenblad en salsa 
Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen

 8  verse limoenblaadjes (diepvries, toko)
 2  blikken à 400 ml rode kidneybonen
 2 cm  verse gember, geraspt
 2  eetlepels Thaise vissaus
 1  rode peper, fijngesneden (met zaad is pittig)
 1  teen knoflook, uit de pers
  sap van 2 limoenen
 1  ei
 50 g  bloem
  salsa:
 2   sjalotten, gepeld en in vliesdunne  

halve plakjes gesneden
 2   handjesvol verse koriander of  

peterselie, gehakt
 30 g pinda’s, grof gehakt
 200 ml zoete chilisaus

Vouw de limoenblaadjes dubbel langs de nerf en  
knip of snijd de nerf eruit; gooi die weg. Knip het blad  
in zo dun mogelijke reepjes. Spoel de bonen af in een 
vergiet of zeef en laat ze grondig uitlekken. Doe ze  
in een keukenmachine met de gember, vissaus, rode 
peper, knoflook, 2 eetlepels limoensap, het ei en  
de bloem. Draai tot een dikke puree. Meng daar  
de reepjes limoenblad door en zet alles minstens  
1 uur in de koelkast.

Maak de salsa: meng de sjalot met het resterende 
limoensap, de groene kruiden, de pinda’s en de 
chilisaus.

Verhit de olie in een koekenpan. Vorm 8 kleine burgers 
van het bonenmengsel en bak ze op halfhoog vuur 
bruin in circa 4 minuten per kant. Serveer met de salsa, 
desgewenst tussen een broodje.
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tamarinde

 Tamarinde (Tamarindus indica) is een boom uit  
de familie van de vlinderbloemigen (Fabaceae).  
De tropische boom kan tot 25 meter hoog worden 

en komt oorspronkelijk uit Madagascar en Afrika. Al heel 
lang geleden werd de boom naar India gebracht en 
hij groeit nu in bijna alle tropische gebieden. Hij wordt 
zowel voor de sier als voor de vruchten gekweekt; er is 
een variant met gele en een variant met witte bloemen. 

De vruchten zijn bruingekleurde, tot 20 centimeter  
lange peulen. Rond de zaden zit vezelrijke, zure pulp 
die geweekt wordt. Het extract wordt tot pasta ver-
werkt en er wordt tamarindesiroop van gemaakt.  
Ook in Worcestersaus – sinds 1837 – zit tamarinde. 
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tamarinde

Tamarinde 
Tamarindus indica

tamarinde

Karbonaadjes 
met tamarinde 
en basilicum
Hoofdgerecht voor 4 personen

 2  kropjes mini-romanasla of little gem
 3  tenen knofl ook uit de knijper
 2  eetlepels witte of bruine basterdsuiker
 2  theelepels komijnpoeder
 2  theelepels korianderpoeder
 4  varkensribkarbonaadjes
 5  eetlepels neutrale olie
 3  eetlepels tamarindepasta (pot, toko)
 20  blaadjes verse basilicum

Snijd de kropjes mini-romana in de lengte door en 
daarna dwars in zeer dunne reepjes. Was en droog 
de sla in de slacentrifuge. Meng de knofl ook, suiker, 
komijn, koriander en zout naar smaak en wrijf er 
de karbonaadjes mee in. Zet minimaal 15 minuten 
koel weg.

Verhit de koekenpan met de olie. Bak de karbo  -
naa djes 3 minuten per kant. Haal uit de pan en houd 
ze warm onder aluminiumfolie. Doe tamarinde bij 
het bakvet en roer goed. Roer er ook het lekvocht 
van de karbonaadjes door. Doe de basilicumblaadjes 
in de pan, laat ze slap worden in de saus en haal 
de pan van het vuur.

Serveer de karbonaadjes op een plukje slareepjes 
en lepel er wat tamarindesaus met basilicum over.
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nootmusKaat

Nootmuskaat en foelie zijn afkomstig van de 
vruchten van de muskaatboom, Myristica  
fragrans. De vrucht zelf wordt ook gegeten  

maar kan slecht bewaard worden, en is bij ons alleen 
soms in geconfijte vorm te koop. Bij rijpheid van de 
vrucht splijt de zaadmantel, een vlies rond het zaad, 
open. Het gedroogde zaad is de nootmuskaat. Om  
het zaad zit de felrode zaadrok, de foelie. Vermoedelijk 
is de nootmuskaat inheems op Nieuw-Guinea. De 
bomen werden gekweekt op de Molukken waar 
Portugese en later Nederlandse zeelieden een mono-
polie op de handel afdwongen. Tegenwoordig zijn 
Indonesië en Grenada de grootste leveranciers. 

Nootmuskaat zit in worstjes, bechamelsaus en veel 
meer gerechten; je kunt geraspte nootmuskaat kopen 
maar zelf raspen is wel zo leuk en geurig. Traditioneel 
gaat nootmuskaat over de bloemkool, en het zit in  
het mengsel ‘speculaaskruiden’.

Naar verluidt is het eten van veel nootmuskaat achter 
elkaar giftig, mogelijk zorgt een schimmelaantasting 
voor de aanwezigheid van het giftige aflatoxine in  
aangetaste noten. Door de sterke smaak zal te veel  
eten niet snel voorkomen. De naam nootmuskaat is  
een verbastering van het Latijnse ‘nuces moschatae’, 
wat ‘naar muskus ruikende noten’ betekent.
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nootmusKaat

Nootmuskaat 
Myristica fragrans

nootmusKaat

Gebakken spinazie 
met hazelnoten  
en nootmuskaat
Bijgerecht voor 4 personen

 75 g  hazelnoten met vlies
 1  rode ui
 3  eetlepels olijfolie
 800 g  gewassen spinazie
 50 g  roomboter
 1 muskaatnoot
 nodig:  nootmuskaatrasp

Rooster de hazelnoten in een droog koekenpannetje 
tot ze beginnen te kleuren. Laat ze niet verbranden! 
Leg de noten op een plank en snijd ze met een groot 
mes grof.

Pel de ui en snijd hem in de lengte (van wortelaanzet 
naar de andere kant) door. Snijd de helften dwars  
in dunne plakken.

Verhit de olie in een grote koekenpan en bak er de ui 
3 minuten in op niet te hoog vuur. Haal de ringetjes 
onderwijl uit elkaar; dat gaat door de hitte steeds 
makkelijker. 

Draai dan het vuur hoog en voeg pluk voor pluk de 
spinazie toe. Blijf omscheppen terwijl de spinazie 
slinkt. Ga door tot alle spinazie in de pan is.  
Meng er dan de boter en zout naar smaak door.  
Rasp er nootmuskaat over en serveer bestrooid  
met de hazelnoten.
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KruidnaGeL

K ruidnagels zijn de gedroogde bloemknopjes  
van Syzygium aromaticum. Ze worden geplukt  
net voor ze opengaan. Indonesië en Madagascar 

zijn de belangrijkste leveranciers. In China waren 
kruidnagels al meer dan 2000 jaar geleden bekend, 
ze bereikten onze streken in de middeleeuwen. 
Kruidnagels worden hier vooral met zoete gerechten 
gecombineerd, elders ter wereld worden ze vooral  
in vleesgerechten toegepast. Verder maken kruid-
nagels deel uit van allerlei specerijenmengsels, zoals 
‘speculaaskruiden’. 

Van alle specerijen hebben kruidnagels de hoogste 
concentratie aan geurmoleculen. Een kruidnagel  
is een oud middel tegen kiespijn; hij bevat een olie  
die micro-organismen tegengaat en tijdelijk de zenuw-
uiteinden verdooft. Ze zijn bepalend voor de smaak en 
geur van Indonesische kruidnagelsigaretten (Kretek).
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KruidnaGeL

Kruidnagel
Syzygium aromaticum

KruidnaGeL

Pannacotta met 
koffiekruidnagelsaus
Nagerecht voor 4 personen

 3  blaadjes gelatine
 400 ml  slagroom
 50 g  suiker
 2  zakjes vanillesuiker
 nodig:  4 puddingvormpjes of souffléschaaltjes,  

dun ingevet met olie
  saus:
 2  eidooiers
 10 g  maïzena
 75 g  suiker
 100 ml  melk
 100 ml  slagroom
 100 ml  sterke koffie
 circa 1  mespunt kruidnagelpoeder

Week de gelatine 5 minuten in koud water. Verwarm 
200 ml slagroom met de suiker 3-5 minuten op zacht 
vuur. Los de gelatine al roerend op in de warme room. 
Laat dit mengsel 30 minuten buiten de koelkast afkoe-
len. Klop de resterende slagroom stijf en spatel hem 
luchtig door het mengsel. Verdeel het roommengsel 
over de vormpjes en laat de pannacotta’s minimaal 
2 uur opstijven in de koelkast. 

Saus: klop de eidooiers glad en meng er eerst de  
maïzena en dan de suiker door. Breng de melk met  
de room aan de kook. Giet een beetje van de melk  
bij het eimengsel en klop goed door. Schenk daarna 
het eimengsel bij de kokende melk en roer glad.  
Het zal snel binden. Roer er daarna de koffie  
door en voeg naar smaak kruidnagelpoeder toe.  
Laat helemaal afkoelen.

Stort de pannacotta’s op bordjes en serveer  
met de saus.
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Kroonjuwelen uit Azië

In 2017 is het 200 jaar geleden dat de botanische 
tuin in Bogor (Kebun Raya Bogor), vroeger bekend als 
’s lands plantentuin te Buitenzorg, werd aangelegd. 
Stichter Caspar Georg Carl Reinwardt kreeg later 

een leerstoel botanie aangebo-
den aan de Universiteit Leiden, 
en werd daarmee prefect van 
de Hortus botanicus Leiden.

Big Picnic

De Hortus botanicus Leiden neemt sinds juni 2016 deel 
aan Big Picnic, een Europees (Horizon 2020) project 
waarbij 19 botanische tuinen en aanverwante instituten 
uit 12 Europese landen plus Uganda activiteiten orga-
niseren rond voedselveiligheid. Een onderwerp met 
veel kanten, zoals de groeiende wereldbevolking, 
gene tische diversiteit van planten en gezondheid. 
Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie en 
de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie 
stimuleren in het bedrijfsleven en de academische 
wereld. Daarnaast willen zij het bedrijfsleven en de 
academische wereld uitdagen om samen oplossingen 
te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken 
die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld voor klimaat-
verandering, vergrijzing, betaalbare duurzame 
energie en voedselveiligheid.

De thema’s van 2017
Jaar van de Botanische Tuinen

Met het project Planten voor de Toekomst werken 
de 24 botanische tuinen die zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) 
gezamenlijk aan een eigentijdse publieksprogram-
mering. Dankzij de steun van de Nationale Postcode 
Loterij kunnen zij, in samenwerking met Waag Society, 
hun plantencollecties met elkaar verbinden en op een 
innovatieve wijze delen met hun bezoekers. Dit project 
is gestart in 2013 en vindt haar hoogtepunt in het 
‘Jaar van de Botanische Tuinen’ 2017.
www.botanischetuinen.nl

Leiden Asia Year 

In 2017 zetten de Universiteit Leiden, de gemeente 
en culturele partners, Leiden een jaar lang op de kaart 
als topcentrum voor Azië op het gebied van onder-
zoek, onderwijs, collecties en expertise. Aanleiding 
is de bouw van The Asian Library op het dak van 
de Universiteitsbibliotheek, die in het najaar van 2017 
zal worden geopend. 
leidenasiayear.nl
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Wat staat waar?
Looproute

 1  Limoenblad  

 2  Nootmuskaat  

3  Peper 

4  Kruidnagel 

  5  Kaneel

6  Tamarinde  

  7  Gember* 

8  Vanille

Lees meer

Gember pag 8
Kaneel pag 4
Kruidnagel  pag 32
Limoenblad  pag 20
Nootmuskaat  pag 28
Peper  pag 16
Tamarinde  pag 24
Vanille  pag 12

*  De gember staat in een pot en heeft geen 
vaste plek. In de winterperiode vindt u de 
gember in de Hoge Kas, in de zomer staat 
de pot in de Hoge Corridor.

De acht specerijen zijn gemarkeerd met 
een informatiebord.



Colofon

Recepten  

Onno Kleyn

Overige tekst  

Hortus botanicus Leiden, redactie Hanneke Jelles,  

Paul Keßler, Rogier van Vugt

Pentekeningen  

Esmée Winkel

Fotografie  

Rogier van Vugt, Getty Images

Ontwerp  

Studio Teekens, Amsterdam

Mede mogelijk gemaakt door de Van der Mandele Stichting  

en de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus



This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation  
programme under grant agreement No 710780.

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 710780.

Smaken 
uit de 
Hortus
botanicus 
Leiden

8 recepten  
met specerijen

Culinair journalist Onno Kleyn schreef voor 
de Hortus botanicus Leiden acht recepten. 
In elk staat een specerij uit tropisch Azië 

centraal. Botanisch kunstenaar Esmée Winkel 
maakte van elke specerij een pentekening. Wandel 
in de kassen van de Hortus langs de tropische 
planten waarvan de specerijen afkomstig zijn,  
ze zijn gemarkeerd met een informatiebord.

Dit receptenboekje verschijnt ter gelegen heid
van het Jaar van de Botanische Tuin, het Leiden 
Asia Year, het 200-jarig bestaan van de botani-
sche tuin Kebun Raya Bogor in Indonesië en van 
het Europese ‘Big Picnic’ project over voedsel-
educatie en wetenschapswijsheid.

Meer op www.hortusleiden.nl
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