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Stoere 
jongens-
pasta

Zelfgeoogst

• 300 gram palmkool, nerven verwijderd 
 (is circa 500 gram met nerf)

uit het keukenkastje

• olijfolie
• blikje ansjovisfilets, fijngesneden
• 3 tenen knoflook, gesnipperd
• 500 gram penne of andere pasta

uit De Winkel

• ½ rood pepertje, fijngesneden
• parmezaanse kaas
• 1 citroen

zo maak je het
Fruit knoflook, ansjovis en pepertje in 
een beetje olijfolie, Voeg de palmkool toe 
en roerbak tot het wat zachter is. 
Kook intussen de penne gaar. Meng alles, 
proef, en voeg evt. nog een kneepje citroen 
en wat peper toe.  Serveer met de parmezaan-
se kaas om eroverheen te raspen.

rabarber
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stappenplan

stap 1
rabarber plant je in de late 

herfst of in het vroege voorjaar

stap 3
Maak de aarde rul met een riek 
of schop, tot 40 cm diep. Verrijk 

de grond met wat compost 
en culterrakorrels en stop de 
rabarberplant in de grond stap 4

Bemest de rabarber regelmatig in februari 
en maart, én na de oogst (juli)
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stap 2
Zoek een zonnige plek of een 

plek in de halfschaduw

rabarber lijkt fruit, maar is een groente. het is een makkelijke, 
Vaste plant die elk Voorjaar ogenschijnlijk uit het niets 

teVoorschijn komt. eigenlijk kun je ‘m beter niet in een kist telen; 
rabarber steekt z’n wortels namelijk graag 

diep in de grond. maar wij zijn eigenwijs en zeggen, 
probeer het toch maar eVen. hij oVerleeft het Vast.

TuINIErTIPS

Rabarber

Als een rabarberplant eenmaal in 
de grond staat hoef je er weinig 
meer aan te doen. Je kunt ‘m soms 
wel twintig jaar laten staan. Al-
leen de rozerode stengels van de 
rabarber zijn eetbaar, de bladeren 
zijn giftig! Let dus op als je kin-
deren hebt. Rabarber is een mid-
dle of the road-gewas; houdt van 
zon, maar niet te veel zonlicht. 
Wil geen natte voeten krijgen, 
maar kan ook niet tegen droogte. 
Wél houdt-ie van volop voeding 
in de bodem; dus ook deze plant 
maak je blij met een flinke schep 
compost. Een rabarberplant ver-
dwijnt zoals hij gekomen is: in de 
herfst sterven alle delen boven de 
grond af en zie je niets meer van 
de forse plant. In het voorjaar ko-
men de nieuwe stengels weer op.  
 
Planten
Rabarber zaaien is vrij moeilijk, 
want het duurt een paar jaar voor 
je een plant hebt. De plant wordt 
meestal vermeerderd door te 
‘scheuren’; in dat geval haal je hem 

met wortels uit de grond en scheur 
je ‘m in tweeën. Natuurlijk kun je 
ook rabarberplantjes kopen bij het 
tuincentrum en deze in het voor-
jaar of in de zomer in een hoekje 
van je tuin zetten. Spit de grond 
tot ongeveer 40 cm diepte goed om 
en verrijk deze met compost en 
wat culterrakorrels (mestkorrels, 
te koop bij tuincentrum). Rabarber 
houdt van een zonnige plek, maar 
in halfschaduw kan hij het ook 
goed doen; dat is even uitproberen.

Oogsten
Met oogsten kun je het beste 
wachten tot het jaar daarop; dan 
heeft de plant zich goed kunnen 
ontwikkelen. De stelen van de 
rabarber maak je niet los door 
ze van de plant te trekken, snij-
den of plukken; je draait ze voor-
zichtig tot ze loslaten. Oogst niet 
alle rabarber in één keer, maar 
doseer het. Laat altijd minstens 
drie stengels staan. De overgeble-
ven bladeren en stengels zorgen 
ervoor dat de plant weer nieuwe 

stengels aanmaakt. Zeker de eer-
ste twee jaar moet je rustig aan 
doen. Daarna heb je gegarandeerd 
een weelderige oogst. Oogst lie-
ver niet later dan half juni, want 
daarna worden de stengels hard 
én heb  je het volgende voorjaar 
minder opbrengst.

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx

Wil je rabarber met bleekroze, 
zoete stelen, dan heb je een 

bleekpot nodig. Zodra de rabar-
ber uit begint te lopen, in feb-

ruari, zet je zo’n terracotta pot 
erover. In de pot doe je eventueel 

stro, zodat het lekker warm 
wordt daarbinnen. Wacht ver-

volgens tot de rabarberplant zó 
gegroeid is dat hij het deksel op-
tilt en oogsten maar. Dit wordt 
ook wel ‘geforceerde’ rabarber 

genoemd (Nigella Lawson is er 
helemaal weg van), omdat je de 
plant als het ware forceert om 

sneller te groeien; een plant wil 
immers altijd naar het licht toe. 

De stengels die in het donker 
in de kweekpot groeien, zijn 

wat zachter, sappiger en min-
der wrang dan de stengels die 
helemaal buiten groeien. Een 

bleekpot is onder andere te koop 
bij www.vreeken.nl 
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Roze jam
voor 1 grote of 2 kleinere potten

rabarberjam. combineert lekker 

met framboZen. bovenDien krijgt 

je jam een heel mooie kleur!

Zelfgeoogst

• 300 gram rabarber

uit De Winkel

• geleisuiker speciaal
• 1 bakje frambozen (150 gram)
• sap van ½ sinaasappel
• wat vers geraspte gember

eXtra noDig

• gesteriliseerde, brandschone 
 jampotjes met deksel

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx

Lege jampotjes kun je 
steriliseren door ze om te 
spoelen met kokend water 
met soda (goed afspoelen). 
Laat ze omgekeerd op een 
schone theedoek drogen. 
Nog makkelijker: in de 

vaatwasser op het heetste 
programma.
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zo maak je het
Was de rabarberstengels en snijd de uiteinden 
eraf. Snijd de stengels in stukjes en weeg ze 
samen met de frambozen. Neem nu de helft van 
dit gewicht in ‘geleisuiker speciaal’ (of minder 
als je een wat minder zoete jam wilt).
Kook de rabarberstukjes met het sinaasap-
pelsap en wat vers geraspte gember zachtjes 
tot de rabarber wat zachter is (dat duurt een 
paar minuten). Doe dan de frambozen en suiker 
erbij. Breng aan de kook en laat op hoog vuur 
1- 2 minuten koken. Doe de (nu nog dunne) hete 
jam in schone jampotten en zet ze 10 minuten 
op hun kop, zodat ze vacuüm trekken.  Bewaren 
in de koelkast. 

Notes
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Supersnelle 
rabarber-
taartjes
voor 8 taartjes

uit het keukenkastje

• 1 eetlepel poedersuiker 
 (of 2 als je van zoet houdt)
• 1 zakje vanillesuiker

uit De Winkel

• 8 kant en klare gebaksschelpen
• 1 bakje mascarpone van 250 gram
• 1 biologische sinaasappel

zo maak je het
Roer de mascarpone los met de poedersuiker 
en vanillesuiker. Vul de gebaksschelpen met 
een flinke eetlepel mascarpone en daarbovenop 
een schep van de rabarbercompote. 
Versier met wat sinaas-appelsliertjes 
en evt. nog wat frambozen.

Rabarber-
compote

Zelfgeoogst

• pond rabarber, gewassen, in stukjes 

uit het keukenkastje

• 250 gram fijne kristalsuiker
• 1 kaneelstokje 
• scheutje droge witte wijn

uit De Winkel

• 1 bakje frambozen  
• sap van 1 sinaasappel
• stukje verse gember, geraspt

zo maak je het
Doe alles in een pan en laat het koken tot 
de rabarber gaar is en uit elkaar valt. 
Laat helemaal afkoelen.
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Rabarber-
crumble

Zelfgeoogst

• paar stelen rabarber, in stukjes, 
 genoeg om een ovenschaaltje mee 
 te vullen.

uit het keukenkastje

• suiker
 (1 deel suiker op 5 delen rabarber)
• 150 gram gezeefde bloem
• 150 gram (riet)suiker

uit De Winkel

• 150 gram roomboter, koud, 
 in stukjes, plus extra boter om 
 de schaal in te vetten

zo maak je het
Verwarm de oven voor tot 175 °C. 
Vet de ovenschaal in met boter. Snijd 
de rabarber in stukjes en meng met 
wat suiker. Maak het crumbledeeg: 
wrijf de bloem, stukjes koude boter en 
rietsuiker met je handen tot een krui-
melig deeg. Vul de ovenschaal voor 
minstens 2/3 met rabarber, verdeel 
het kruimeldeeg erover en bak  
30-40 minuten in de oven, of tot  
het deeg gaar en krokant is en  
alles lekker pruttelt.  

tomaten
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