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Authentiek en lekker

Ambachtelijk, klassieker, gezond, verrassend, oorspron-
kelijk, overheerlijk, veelzijdig, eenvoudig, van bij ons, 
kwaliteit, delicatesse, … welke van deze termen past er 
niet bij witloof!? Eerder toevallig uitgevonden, evolueerde 
witloof tot het koninginnenstuk van Vlaams-Brabant 
en daar mogen we terecht trots op zijn. In het Vlaams-
Brabantse landschap bespeur je nog de witloofschuren en 
hier en daar nog enkele witloofbogen. Geef toe, dit is de 
streek bij uitstek van het witte goud.  

Niet alleen de streek is verbonden met witloof, ook de 
witlooftelers zijn verknocht aan hun topproduct. De lange 
traditie van het witloof telen zit hen namelijk in de genen. 
Dankzij hun beroepskennis, trots en fierheid heeft de 
groentelade er een topproduct bij. Kortom de witlooftelers 
zijn voor ons stuk voor stuk boeren met klasse. Een traditie 
en beroep die we graag in ere houden. 

Witloof mag dan alom gekend zijn, toch durven kinderen 
al eens hun neus op te halen voor dit bitterzoetje. De 
witloofbox bleek een schot in de roos en zorgde voor een 
kentering. Door witloof van jongs af aan te leren kennen 
is proeven vanzelfsprekend. De tijd dat witloof enkel voor 
durvers was is dus verleden tijd. Hoog tijd om witloof de 
plaats te geven in onze dagelijkse kost die het verdient. De 
sterrenchefs moeten we alvast niet overtuigen, voor hen is 
de ‘terroir’ en ‘local’ van witloof overduidelijk. 

In deze brochure lichten we graag een tipje van de sluier 
op over de historiek en de teelt van witloof. En het mag 
ook nog eens gezegd worden hoe caloriearm en gezond 
witloof wel is. Bovendien geven we enkele tips om in 
de streek witloof te beleven. Kunnen we je nog meer 
overtuigen? Wel, dat witloof veelzijdig is, illustreren we het 
liefst met enkele eenvoudige recepten. Warm en gezellig 
in de winter en fris en speels in de zomer. Smakelijk! 

Monique Swinnen,
gedeputeerde voor land- en tuinbouw
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Is het witloof, witlof of chicon?
In Vlaanderen spreken we van 
‘witloof’, in Brussel, Wallonië en 
soms zelfs in West-Vlaanderen 
krijg je ‘chicons’ op je bord. 
Nederlanders noemen het dan 
weer ‘witlof’. Fransen hebben 
het over ‘chicorée de Bruxelles’, 
in het Engels is het ‘Brussels 
endive’ en in Duitsland is het 
‘Brüssler weisse chicoree’. 
Vele namen voor de trots van 
Vlaams-Brabant.
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 Tussen feiten en fictie
Het witloof zoals we dit nu kennen is een 
authentieke maar ook vrij recente Brabant-
se groente. De wilde variant, de cichorei, 
kent wel een veel langere geschiedenis. 

De wilde cichorei werd reeds gebruikt door 
de Egyptenaren, zo bewijst een oude pa-
pyrusrol met medische informatie. In de 
16de eeuw schreef Rembert Dodoens in 
zijn Cruydtboeck over ‘cicoreye’. Hij kende 
de cichorei, zowel de wortel als het blad, 
heel wat geneeskundige eigenschappen 
toe. De wortels zouden voor het eerst ge-
roosterd en als koffie gebruikt zijn tijdens 
de veldtochten van Napoleon. 

De winter van 1834-1835 wordt aanzien 
als het officiële jaar van de uitvinding 
van het witloof. De Brusselse Botanique 
of Kruidtuin, in Schaarbeek gelegen, zou 
de bakermat van deze groente zijn. De 
overlevering zegt dat hoofdhovenier Frans 
Brezier als bij toeval het telen van witloof 
ontdekte. Door de wortels te bedekken 

met een laagje losse aarde, groeide een 
losse krop. Hij stelde vast dat duisternis, 
warmte en vochtigheid cruciaal waren 
voor het verkrijgen van witloof. Of was het 
één de Brusselse groentetelers of boerko-
zen die het witloof op zijn palmares mag 
schrijven? Hij legde cichoreiwortelen in zijn 
kelder onder een laagje aarde om ze tegen 
uitdrogen te beschermen. Mogelijk omdat 
hij moest vluchten voor de Belgische revo-
lutie of gewoon omdat hij controleurs wil-
de omzeilen. Toen de wortels na de winter 
weer werden opgegraven, merkte hij dat 
hieruit letterlijk ‘wit loof’ gegroeid was én 
dat het lekker was. 
 

De opmars van witloof in 
de witloofstreek
Wat er ook van zij, witloof was toen een 
van de weinige groenten die men in de 
winter kon telen en bijgevolg een onge-
kende luxe. Het witte Brabantse goud was 

door de intensieve teelt een veel duurdere 
groente dan bijvoorbeeld kolen. De delica-
tesse kwam dan ook lange tijd alleen bij de 
rijkere klasse op tafel.

De productie kwam in de tweede helft van 
de 19de eeuw op gang en begon meteen 
aan haar verovering van Brussel. Dat de 
groente ook bij onze buren in de smaak 
viel, bewees de grote export naar Parijs. 
Steeds meer mensen gingen witloof kwe-
ken. Aanvankelijk bleef de teelt beperkt tot 
Schaarbeek maar op het einde van de 19de  
eeuw groeide er ook interesse in aangren-
zende gemeenten. De overwegend lichte 
leem en zandleembodems maken de re-
gio ten oosten van Brussel uiterst geschikt 
voor de witloofteelt. De snel groeiende po-
pulariteit leidde na de Eerste Wereldoorlog 
tot de ‘witloofdriehoek Brus-
sel-Mechelen-Leuven’. De 
tram- en spoorwegen waren 
belangrijk om het tere wit-
loof te vervoeren. Zo stond 
het station van Haren bekend 
als het ‘witloofstation’. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
breidde de teelt zich ook uit 
naar andere streken in België. 
Met de komst van de hydro-
cultuur in 1973 vond de teelt 
ingang in Noord-Frankrijk en 
Nederland. Witloof is nu een 
kosmopolitisch product ge-
worden dat naar alle wereld-
delen wordt geëxporteerd, 
maar de witloofstreek bij uit-
stek is en blijft nog steeds de 
regio rond Brussel . 

NAAR DE WORTELS VAN HET WITTE GOUD 
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1STE FASE: WORTELTEELT

Eind april - begin mei wordt witloof op rijen 
gezaaid, dat kan zowel op een vlak veld als 
op ruggen gebeuren. Het blad ontwikkelt 
vrij snel en half juli is de ruimte tussen de 
rijen vrijwel volledig opgevuld met groen 
blad. Vanaf dan begint de wortel fors uit te 
groeien. In deze wortels zitten de reserve-
stoffen om een koude winter te overleven. 
Vanaf augustus tot eind november worden 
de wortels geoogst.

2DE FASE: KROPTEELT OF FORCERIE

De geoogste wortels worden meestal be-
waard in grote koelcellen bij -2 à 3 °C. De 
koelcel waarin de witloofwortels worden 
bewaard, heeft dezelfde functie als de kou-
de winter op het veld. Nadat de witloofte-
ler de wortels uit de koelcel heeft gehaald 
plaatst hij ze in een donkere ruimte bij een 
hogere temperatuur. Bij grondwitloof wor-
den de wortels ingetafeld in volle grond en 
worden ze meestal bedekt met een laagje 
losse aarde (dekgrond). Bij hydrowitloof 
worden ze in trekbakken geplaatst (zie 
ook uitleg bij hydrowitloof). Zo worden 
de  witloofwortels gedwongen of ‘gefor-
ceerd’ om te groeien. Tijdens de forcerie 
stijgt de temperatuur, net zoals buiten in 
de lente. Op het veld zou zich een stengel 
met bloemen ontwikkelen. Maar doordat 
de wortels in het donker groeien, vormen 
de kleine blaadjes tijdens de forcerie een 

Botanisch 
Witloof of Cichorium intybus L. var. 
foliosum is een tweejarige plant 
van de familie van de samenge-
steldbloemigen of de Asteraceae. 
Na het eerste groeijaar slaat hij zijn 
reserves op in de wortel om ze dan 
in het tweede jaar te gebruiken en 
tot bloei te komen. Na de zaadzet-
ting sterft de moederplant af. De 
verrassend mooie blauwe bloemen 
zijn je mogelijk in bermen al opge-
vallen.

De professionele witloofteelt in woord en beeld
Om beter te weten wat je op je bord krijgt, is het belangrijk om even dieper in te gaan op 
de verschillende teeltfases van witloof. 
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Witloof in al zijn vormen

GRONDWITLOOF 

Grondwitloof is de meest 
traditionele teelt. De teelt-
wijze is arbeidsintensief, 
ambachtelijk en het pro-
duct is seizoens- en regio-
gebonden. De teler stuurt 
de grondtemperatuur en 
de luchtvochtigheid met 

een verwarmings- en bevochtigingssysteem 
in de witloofschuur. In normale omstan-
digheden zal de witloofwortel binnen de 
21 dagen uitgegroeid zijn tot een mooie 
witte en vaste krop. Veel grondwitloofte-
lers houden hun witloof in stand door de 
opkweek van eigen zaaizaad die vaak van 
generatie op generatie binnen het bedrijf 
werd veredeld. Men zegt dan wel eens dat 
de specifieke smaak van het grondwitloof 
het karakter van de teler in zich draagt. Een 
sterke binding met de traditie motiveerde 
de producenten van het grondwitloof tot 
de oprichting van de vzw Brussels Grond-
witloof. Samen met de vzw ijveren ze voor 
de instandhouding en de verdere uitbouw 
van de teelt.

• Brussels Grondwitloof is 
grondwitloof van de meest 
traditionele soort. Het is 
geteeld in de regio Brussel-
Mechelen-Leuven uit zaden 
gekweekt door de teler zelf. 
De witloofwortels worden ingetafeld in de 
volle grond en witloofkroppen worden vol-
ledig afgedekt met dekgrond. Sinds 2008 is 
de benaming “Brussels Grondwitloof” be-
schermd met het Europees streeklabel Be-
schermde Geografische Aanduiding (BGA ).

• Brabants Grondwitloof 
is grondwitloof dat geteeld 
wordt in Vlaanderen uit za-
den gekweekt door zaad-
firma’s. De witloofwortels 
worden ingetafeld in de volle 
grond en de witloofkroppen kunnen met 

of zonder dekgrond geteeld worden. Sinds 
2008 heeft Brabants Grondwitloof een er-
kenning als Streekproduct.be.

www.grondwitloof.be

WITLOOF OP HYDROCULTUUR

De teelt op hydrocultuur 
kent zijn wortels eveneens 
in het Leuvense. In de jaren 
’60 en ’70 voerde professor 
Van Nerum proeven uit naar 
het forceren van witloof-
wortels in bakken met wa-
ter in plaats van in de grond. 

Een voordeel was de onafhankelijkheid van 
de grondtemperatuur en zo kon er het hele 
jaar door witloof geteeld en geconsumeerd 
worden. Hydrowitloof staat namelijk steeds 
in goed geïsoleerde ruimtes waarin de tem-
peratuur zo geregeld wordt dat het witloof 
net 3 weken moet groeien voor het geoogst 
kan worden. Specifieke rassen werden en 
worden ontwikkeld, die vroeg, middelvroeg 
of laat kunnen geforceerd worden. De trek-
bakken worden op elkaar gestapeld in de 
‘forcerie’. Via een uitgekiend buizensysteem 
worden zorgvuldig geselecteerde voedings-
stoffen toegediend doorheen de opeenge-
stapelde bakken. Computergestuurde ap-
paratuur zorgt voor een continue opvolging. 

Witlooftelers zoeken continu naar innovatie. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het miniwit-
loof of de chiconettes. Het geheim van deze 
minigroente ligt hem in de fijnere wortels 
en kortere periode van forcerie. Bovendien 
worden ze zonder extra voedingsstoffen 
geforceerd. 

Van deze minigroente maken restaurateurs 
ook dankbaar gebruik. Ook rood witloof of 
roodloof zorgt voor meer variatie in het wit-
loofaanbod. Het gaat om een kruising tus-
sen radicchio (sla) met witloof. De blaadjes 
met rode randen toveren zowel smaak als 
kleur op je bord. 

vaste krop. In het midden van de krop be-
gint de bloemstengel zich te ontwikkelen. 
Dit is het harde gedeelte of de pit van de 
krop. Bovendien krijgen de kroppen door 
het gebrek aan licht de typische wit-gele 
kleur. Bij de oogst worden de witloofkrop-
jes afgebroken of afgesneden van de wor-
tels. In het witloofkot worden ze deskundig 
gekuist en verpakt. 

3DE FASE: ZAADPRODUCTIE

Om de cyclus rond te maken kan uit de ge-
forceerde wortels (met krop), witloofzaad 
gewonnen worden. Na de winter worden 
de wortels geplant en groeien ze uit tot een 
struik van ongeveer 1,50 m met prachtige 
lichtblauwe ééndagsbloemen. Begin sep-
tember kan het zaad geoogst en gedroogd 
worden. Het witloofzaad is 1 à 2 mm groot 
en wordt droog bewaard om het jaar daar-
op uit te zaaien. Grondtelers gaan hiervoor 
traditiegetrouw bij de kropoogst de beste 
kroppen met wortels selecteren. Ook ge-
specialiseerde zaadfirma’s leveren zaden.

Pit 
het binnenste harde deel van witloofkrop, 
de grootte van deze pit bepaalt mee de 
kwaliteit van de witloofkrop, namelijk hoe 
kleiner hoe hoger de kwaliteit.

Forceren 
vóór de natuurlijke tijd tot ontwikkeling 
brengen, door witloofwortels te forceren 
onder invloed van warmte ontwikkelt zich 
witloof, als synoniem wordt soms ‘trekken’ 
gebruikt

Dekgrond 
grond die boven-op ingetafelde wortels 
wordt aangebracht (enkel bij grondwitloof)

Witloofkot 
lokaal waar witloof wordt gekuist en ver-
pakt, wordt geassocieerd met gezelligheid

Intafelen 
witloofwortels op tafels of in de grond 
inplanten in een donkere ruimte

witloof termen
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Voedingswaarde
Witloof is een erg voedzame, caloriearme 
groente, die rijk is aan vitaminen, minera-
len en vezels. 

Witloof: het bitterzoetje
Witloof en bitter worden vaak in één 
adem uitgesproken. Deze bitterheid is 
met een mond vol toe te schrijven  aan 
de sesquiterpeenlactonen en hydroxyka-
neelzuren. Maar ook zoetheid, nasmaak, 
knapperigheid en sappigheid bepalen 
mee de specifieke witloofsmaak. 

De bitterheid is kenmerkend voor witloof 
en maakt als smaakcomponent duidelijk 
het verschil! Wist je dat onze tong uitge-
rust is met niet minder dan 23 verschillen-
de bitterreceptoren. Dat heeft alles te ma-
ken met de vele chemische verbindingen 
in voedsel die leiden tot een variatie aan 
bittere smaken. Mensen tonen bovendien 
vrij grote genetische verschillen in het 
proeven van bitter. Wat voor de ene zeer 
bitter smaakt en dus niet te harden is, valt 
voor de ander best mee. 

Nu blijkt dat precies die bitterstoffen 
een positieve invloed hebben op onze 
gezondheid. Bitterstoffen in ons voedsel 
werken positief in op de spijsvertering. 
Maar omdat bitter voedsel een intuïtieve 
weerstand oproept, werd de smaak lange 
tijd geweerd uit de keuken. Laat bitter je 
dus zeker niet afschrikken! Ook chefkoks 
prijzen de bittere smaak en roepen op om 
deze niet meer te verdoezelen met wat 
suiker. En wat met de harde kern die er 
vroeger standaard uit moest? Witloof dat 
je tegenwoordig koopt is een pak minder 
bitter, als je wil mag je die kern dus gerust 
laten zitten.

 Voedingswaarde per 100 g witloof

Energie 65 kJ – 16 kcal

Koolhydraten 2,2 g

Eiwitten 2,2 g

Vetten 0 g

Water 94 g

Kalium 232 mg

Calcium 15 mg

Magnesium 9 mg

IJzer 0,2 mg

Vitamine C 2 mg

Vitamine B1 0,06 mg

Vitamine B2 0,03 mg

Vitamine B2 0,03 mg

10

LEKKER EN GEZOND 

Bron: www.internubel.be’
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WITLOOFMUSEUM 
KAMPENHOUT
Het museum leert je meer over het ont-
staan van het witloof en de evolutie van 
de witloofhandel en -teelt.  Opgelet! Het 
museum is sinds juni 2018 gesloten voor 
individuele bezoekers. De heropening is 
voorzien in de loop van 2020.

Het Witloofmuseum
016 65 99 71
toerisme@kampenhout.be 

WITLOOFTELERS MET KLASSE
In de brochure Boeren met Klasse vind je 
de witloofbedrijven waar je met zowel de 
klas als in groep een bezoek kan brengen 
en alles te weten komt van teelt, forcerie 
en oogst. 

www.vlaamsbrabant.be/boerenmetklasse

BELORTA
Op BelOrta gonst het van de activiteit. Het 
personeel behandelt tot 3 000 ton groenten 
per verkoopdag. Een ervaren bedrijfsgids 
vertelt je meer over de geschiedenis van vei-
lingen en van BelOrta in het bijzonder. 

Groepen en klassen kunnen een  
rondleiding aanvragen via   
www.belorta.be

Ken jij de witloofbox al? 
Hierin zit alles wat je nodig hebt om witloof te telen 
in jouw klas. Met een zakje wortels, handleiding en 
lesmateriaal ga je aan de slag. Drie tot vier weken 
later kan je de witte kropjes oogsten en proeven 
van het resultaat. 

De provincie Vlaams-Brabant wil met de wit-
loofbox kinderen en jongeren laten kennis-
maken met de smaak van witloof. Achterlig-
gende gedachte: als je iets ziet groeien, ben 
je sneller geneigd om ervan te proeven.

Elk najaar kunnen scholen en centra voor 
buitenschoolse kinderopvang uit de pro-
vincie zich voor de gratis witloofbox 
inschrijven. Dat gebeurt al meer dan 
tien jaar!

Meer info via www.vlaamsbrabant.be/witloofbox

12

WITLOOF BELEVEN 
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HOEVEVERKOOP WITLOOF

Een lijst met bedrijven waar je witloof 
rechtstreeks van bij de teler kan kopen 
vind je via: 
www.grondwitloof.be 
www.straffestreek.be

Alle bedrijven met hoeveverkoop vind je 
via www.rechtvanbijdeboer.be

PRAKTIJKPUNT LANDBOUW 
VLAAMS-BRABANT
Het Praktijkpunt Landbouw doet praktijk-
gericht onderzoek naar witloof en inno-
vatieve teelten. Dat betekent dat experts 
het witloof en andere gewassen zelf telen 
en proefondervindelijk vaststellen welke 
variëteiten het meest geschikt zijn. Ze 
experimenteren er met bemesting, plaag-
beheersing, gewasbescherming, zoeken 
afzetmarkten voor nieuwe teelten en veel 
meer. Al die informatie delen ze met de te-
lers. Wil je hier meer over weten? Breng 
met je groep of klas een bezoek achter de 
schermen, na afspraak.

Het Praktijkpunt Landbouw is een samen-
smelting van de Nationale Proeftuin voor 
Witloof, die al sinds 1973 witloofonder-
zoek verricht, en Proefcentrum Herent, 
specialist in innovatieve teelten.

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
Blauwe Stap 25 - 3020 Herent
016 29 01 74

praktijkpuntlandbouw@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be/praktijkpuntland-
bouw 

WITLOOFROUTE
Beleef het witte goud door te fietsen, 
wandelen en proeven. De witlooffiets- en 
wandelroutes rijgen actieve landbouwbe-
drijven (met hoeveverkoop) en fietsvrien-
delijke horeca aan elkaar.  

Surf naar www.toerismevlaamsbrabant.be/ 
wittegoud om je op recreatieve en culinai-
re ideeën te brengen.
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Bewaren
De ideale witloofkrop is stevig en mooi wit 
van kleur. De top is gesloten en heeft een 
smal lichtgeel randje. De bladeren zijn gaaf 
en vertonen geen kleurafwijkingen. Wit-
loof bewaar je best op een koele, donkere 
plaats, bijvoorbeeld in de groentenlade van 
de koelkast. Als witloof aan het licht wordt 
blootgesteld, wordt het vrij snel groen. Be-
waar witloof daarom in een open papieren 
zak of een geperforeerde zak. Zo blijft wit-
loof zeker een week houdbaar.

Klaarmaken
RAUW: snij de gekuiste groenten mid-
dendoor en vervolgens overlangs in fijne 
reepjes, onmiddellijk serveren, eventueel 
gemengd met mayonaise voor de smaak, 
maar ook om verkleuring tegen te gaan.

STOVEN OF BRAISEREN: dit is een alom 
gekende manier om witloof smaakvol te 
bereiden. De techniek bestaat erin om wit-
loof in een weinig boter en vocht op een 
zacht vuur te garen. Afkruiden met peper 
en zout, maar ook tijm combineert goed. 

KOKEN: gaar het witloof in gezouten wa-
ter of bouillon. Het nadeel is dat witloof zo 
heel wat water opneemt en aan smaak in-
boet. Gebruik deze techniek daarom enkel 
voor soepen. 

Flandria label 
Zoals voor alle groenten zijn er ook voor 
witloof bepaalde kwaliteitsklassen. Met 
het keurmerk Flandria ben je zeker van 
kwaliteit. Flandria witloof is symmetrisch 
van vorm en oogt fris. De bladeren zijn 
gaaf, er zijn geen kleurafwijkingen en de 
top is mooi gesloten en vast. 

www.mijnflandria.be

Ben je een liefhebber van klassiekers of waag je je graag aan exotische 
gerechten? Witloof is verrassend veelzijdig en de culinaire mogelijkheden 
zijn onuitputtelijk. Met deze weetjes, tips en enkele eenvoudige en snelle 
recepten kan je onmiddellijk aan de slag. 

WITLOOF IN DE KEUKEN 

PRAKTIJKPUNT LANDBOUW



RECEPTEN
KLASSIEKERS

GEZOND
SNEL EN EXOTISCH

DESSERT
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de klassiekers

Witloofsoep met 
blauwaderkaas en 
spek *
Ingrediënten voor 4 personen
500 g witloof, 1 ui, 2 l bouillon, 
100 g gerookte spekreepjes
100 g blauwaderkaas, 1 dl room, 
peper, zout, nootmuskaat
20 g boter of 1 eetlepel olie

Bereidingswijze
Snijd de onderkant van het wit-
loof, verwijder eventueel de har-
de kern en snijd in reepjes. Snip-
per de ui fijn. 
Stoof de ui glazig in de boter of 
olie en voeg het witloof toe. Laat 
enkele minuten aanstoven.
Voeg de bouillon toe en laat 20-
25 afgedekt minuten koken. 
Mix de soep fijn en breng op 
smaak met peper, zout en noot-
muskaat. 
Verkruimel de blauwaderkaas en 
laat smelten in de soep. 
Werk af met de room. Laat nog 
even doorwarmen, maar niet 
meer koken. 
Bak de spekreepjes krokant en 
laat ze uitlekken op keukenpapier.
Bestrooi de soep vlak voor het op-
dienen met de spekreepjes.

Tip: Voor een lichtere soep, 
vervang de room door melk.

* Recept uit Ons Kookboek® van KVLV, www.kvlv.be
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Witloof met ham en kaas* 
Ingrediënten voor 4 personen
8 witloofstronkjes, 8 plakjes gekookte ham, 25 + 50 g boter 
1 dl water, peper, zout, nootmuskaat, 60 g bloem, 6 dl melk
1 citroen, 200 g geraspte kaas

Bereiding
Verwijder het harde uiteinde van de witloofstronkjes en snijd er 
eventueel de harde kern uit. Snijd dikke stronken witloof in twee. 
Bak het witloof in de boter rondom bruin en kruid met peper en 
zout. Voeg het water toe en laat 10-15 minuten afgedekt op een 
zacht vuurtje verder garen. Laat het witloof uitlekken en druk er zo 
veel mogelijk vocht uit. 
Wikkel de witloofstronkjes in de plakjes ham en leg ze in een oven-
schotel. 
Smelt voor de roux de boter zonder ze te laten kleuren. Voeg de 
bloem toe en roer goed tot de bloemgeur verdwenen is. Voeg, al 
roerend met een garde, de koude melk toe tot je een mooie be-
chamelsaus krijgt. 
Voeg er 150 g geraspte kaas aan toe en breng op smaak met peper, 
zout, nootmuskaat en een beetje citroensap. 
Overgiet de witloofrolletjes met de saus en strooi er de overgeble-
ven kaas over. 
Bak 20 minuten in een voorverwarmde oven van 180 °C. 

Tip: Lekker met puree.

gezond

Smoothie met witloof, 
komkommer en munt
Ingrediënten voor 4 personen
1 stronk witloof, 1/3 komkommer
een paar blaadjes munt
50 ml cocosnoot drink 

Bereidingswijze
Snijd de witloofstronk en komkommer 
in grote  stukken.
Voeg alle ingrediënten in de blender 
en mix tot er een schuimige smoothie 
ontstaat.

Tip: Je kan ook een andere drink op 
basis van plantaardige producten (soja, 
hazelnoot, …) of melk gebruiken.

de klassiekers
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* Recept uit Ons Kookboek® van KVLV, www.kvlv.be
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snel klaar en exotisch

Witloofwrap*
Ingrediënten voor 4 personen
4 stronkjes witloof, 
4 wraps (niet op te warmen)
3 sneden gerookt spek, 2 sinaasappels, 
1 bussel koriander, 
1 rode paprika in fijne reepjes 
gesneden, 1 gele paprika in fijne 
reepjes gesneden, 150 g zure room, 
sap van een halve citroen
tabasco, boter (om spek te bakken), 
peper, zout

Bereiding
Snijd het spek in kleine reepjes en bak 
af in wat boter.
Laat het spek afkoelen op keukenpa-
pier.
Snijd de paprika’s in fijne reepjes.
Spoel het witloof en haal de harde 
kern eruit.
Snijd het witloof in lange, fijne reepjes.
Hak de bussel koriander fijn.
Snijd de sinaasappel in maantjes.
Doe in een mengkom de paprika’s, het 
witloof, sinaasappelmaantjes en de 
zure room.
Meng voorzichtig onder elkaar.
Voeg het sap van een halve citroen toe 
samen met de fijngehakte koriander.
Breng op smaak met tabasco, peper 
en zout.
Verdeel het mengsel over de 4 wraps.

Tip: Als lunch bij een lekker slaatje. 
Versnijd als receptiehapje in schijfjes 
van 1 cm en houd vast met een prikker.

Witloof en pasta in de wok**
Ingrediënten voor  4  personen
1 kg witloof, 250 g champignons, 200 g spekblokjes, 150 g kruiden-
kaas, 1 groentebouillonblokje, 375 g pasta (spirelli of tagliatelli

Bereiding
Bak de spekblokjes kort aan.
Snijd de champignons in plakjes, voeg ze toe aan de spekblokjes en 
laat meebakken
Voeg het bouillonblokje toe
Snijd het witloof fijn (in stukjes van 0,5 tot 1 cm) en voeg bij het spek 
en de champignons
Roer het geheel om en laat stoven tot het witloof bijna gaar is
Voeg de kruidenkaas toe en laat kort meekoken
Kook de pasta gaar en meng met de saus of serveer afzonderlijk

Tip:  Je kan de spekblokjes vervangen door scampi’s of  
kippenblokjes.

* Recept van www.straffestreek.be 
** Recept van de familie Emmerechts, witlooftelers uit Opwijk

Vlaamse tapas*
Ingrediënten voor 4 personen
2 stronken witloof, enkele okkernoten, vlierbessensiroop, 
4 sneden vleesbrood of frikandellenkoek, 2 sneden brood

Bereidingswijze
Snijd het witloof in reepjes en doe in een meng-
kom, hak hierbij ook wat okkernoten. 
Voeg wat peper en zout toe, hierbij doe je 
ook wat vlierbessensiroop. 
Leg de plakjes frikandellenkoek op een 
boterham en hierop de witloofsalade. 
Afwerken met nog enkele okkernoten.

Tip: Tiense Lorejas (Suikermuseum 
Tienen vzw), Bersalis (Brouwerij Oud 
Beersel)

*Recept van www.lekkervanbijons.be



Mousse van chocolade met  
parfum van witloofbier, 
gekarameliseerd witloof en
crumble van Tieltse koek
Ingrediënten voor 4 personen
150 gram donkere chocolade, 0.25 l room 40%
1/2 flesje Wit Goud (witloofbier Brouwerij Hof 
ten Dormaal), cacaopoeder, 1 witloofstronk, 
75 gram suiker, boter, Tieltse koek, rood fruit

Bereidingswijze
Smelt de chocolade “Au bain marie”, ondertussen 
kan je de room opslagen met 50 gram suiker. Niet 
tot vaste slagroom maar slaag hem ¾ op!
Eens de chocolade gesmolten, meng je dit met 
een flinke scheut van het witloofbier. Doe er een 
half koffielepeltje cacaopoeder bij. Meng en neem 
de room. Deze meng je voorzichtig onder de cho-
colade, eens gemengd onmiddellijk in de koelkast 
plaatsen en laten rusten voor enkele uren.
Het witloof in lange reepjes snijden en bakken in 
wat boter. Eens gaar, overstrooien met 25 gram 
suiker en laten karamelliseren.
Serveer met de chocolademousse, afwerken met 
wat crumble van Tieltse koek en eventueel wat 
rood fruit.

 Tip:  Wit Goud 
(Brouwerij Hof ten Dormaal)

INFO EN RECEPTEN

VLAM 
www.witloofvanbijons.be en 
www.lekkervanbijons.be

www.grondwitloof.be

www.witloofwithlove.be

www.streekproduct.be

Ons kookboek, KVLV en  
www.kvlv.be

Het ultieme witloofboek, 
Liesbeth Hobert – Felix Alen, 
Linkeroever uitgevers

dessert
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MEER INFO

Provincie Vlaams-Brabant, dienst land- en tuinbouw

Provincieplein 1 - 3010 Leuven 
016 26 72 72 - landbouw@vlaamsbrabant.be

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

Blauwe Stap 25 - 3020 Herent 
016 29 01 74 - praktijkpuntlandbouw@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be/praktijkpuntlandbouw

Beleidsverantwoordelijke

Monique Swinnen
Gedeputeerde voor land- en tuinbouw

016 26 70 57 - monique.swinnen@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be/landbouw


