
Dertig jaar geleden kochten de 
ouders van Mark Janssen een huisje 
in Zuid-Frankrijk, waarin ze na hun 
pensionering permanent gingen 
wonen. Het hele jaar, maar vooral in 
nazomer en herfst, zoeken Fransen 

paddenstoelen in de bossen om er 
maaltijden van te bereiden. In Frank-
rijk en alle Oost-Europese landen is 
de derde jacht de normaalste zaak 
van de wereld. De vader van Jans-
sen leerde van Franse vrienden de 

eetbare soorten te herkennen. Zijn 
Russische vrouw controleerde en 
sorteerde de paddenstoelen. Som-
mige soorten zijn licht giftig, maar 
na twintig minuten koken heel goed 

eetbaar. Maar je moet ook kijken naar 
de toestand van de paddenstoel. Is 
hij jong of al gedeeltelijk vergaan. 
Van de kwalitatief beste padden-
stoelen zijn uitstekende maaltijden 
te bereiden. Van zijn ouders, van 
Franse vrienden en op een cursus 
in Frankrijk leerde Mark Janssen 
welke veilige maaltijden je van pad-
denstoelen kunt maken. Zoals in 
alle Oost-Europese landen zijn ook 
in Frankrijk de boleten verreweg 
favoriet, met name eekhoorntjes-
brood (Boletus edulis), in Frankrijk 
Cèpes genoemd. Hiervan maakt men 
de beroemde Cèpes à la Bordelaise, 
maar ook Cèpes marinés en Pommes 

de terre aux Cèpes en zelfs eekhoorn-
tjesbroodsoep. Janssen beschrijft 
voor deze bijzonder smakelijke boleet 
maar liefst 42 recepten, waaronder 
eendenborst met eekhoorntjesbrood 
en lamscoteletten met fijn gesneden 
boleet. Het water loopt je in de mond. 
In Frankrijk groeit ook het brons-
kleurig eekhoorntjesbrood, waarvan 
vijf maaltijden zijn te bereiden. De 
hoed van eekhoorntjesbrood kan een 
doorsnede bereiken van 30 centime-
ter. Vaak is de steel bol. Met andere 
woorden, met z’n tweeën heb je aan 
één enkele paddenstoel al een flinke 
maaltijd. Janssen geeft recepten van 
40 van de 63 in West-Europa voorko-
mende boleten. 

Netstelige heksenboleet

Janssen raadt beginners aan eerst 
eens een maaltje gemakkelijk te her-
kennen boleten mee naar huis te ne-
men. Dat kan zijn eekhoorntjesbrood, 
kastanjeboleet of berkenboleet. 

Boleten hebben onder de hoed geen 
plaatjes (lamellen), zoals vliegen-
zwam en zwavelkop, maar gaatjes. In 
de gaatjes bevindt zich het kiemvlies 
waarop de sporen worden gevormd. 
Ik heb altijd geleerd dat boleten met 
een rood aangelopen steel en rode 
gaatjes onder de hoed giftig zijn. 
Dat vertel ik ook excursiegangers 
tijdens een paddenstoelenexcursie. 
Het gaat vooral om de satansboleet, 
die vorig jaar zo mooi stond onder de 
eiken aan de Van Limburg Stirum-
straat. Tot mijn verbazing staan in 
het handboek voor gevorderden twee 
heksenboleten. Het onderste deel 
van hun steel én de gaatjes onder de 
hoed zijn rood. Ondanks de droogte 
vonden we eind september in Kroatië 
een tiental netstelige heksenbole-
ten in de bossen op het eiland Krk. 
Prachtige verse paddenstoelen, maar 
ik wees mijn vrouw erop dat ze giftig 
zijn. Janssen beschrijft de gewone en 
de netstelige heksenboleet als heel 
lekker. In het boek voor gevorderden 
somt hij eerst de giftige en oneetbare 

boleten op en geeft de eetbare bole-
ten kwaliteitssterren. Vier soorten 
zijn zeer goed eetbare, waaronder 
eekhoorntjesbrood en dennenboleet. 
Ze krijgen vier sterren. Tien soorten 
boleten krijgen drie sterren, waar-
onder de kastanjeboleet en de beide 
heksenboleten. De volgende tien 
soorten, waaronder de berkenboleet, 
krijgen twee sterren en achttien soor-
ten krijgen slechts één ster, waaron-
der de in onze bossen voorkomende 
ringboleet en gladstelige heksenbo-
leet. De netstelige heksenboleet heet 
Boletus luridus, ofwel de lugubere. 
Hij blijkt inderdaad licht giftig te zijn 
en kan darmstoornissen veroorzaken 
als je hem rauw eet. Maar na twintig 
minuten koken is hij niet meer giftig 
en krijgt zelfs de fijne smaak van 
eekhoorntjesbrood. Stel je toch maar 
als beginner op en probeer eerst eek-
hoorntjesbrood of de zeer algemeen 
voorkomende kastanjeboleet.  

Judasoren of wolkenoortjes

 Ze trillen bij aanraking, zijn prachtig 
roodbruin, hebben geen steel, lijken 
echt op mensenoren en verschrompe-
len tot onooglijke zwarte korstjes bij 
droogte. Judasoren groeien op oude 
vlieren. Ze behoren tot de trilzwam-
men. De legende zegt dat Judas, 
nadat hij Jezus had verraden, zich 
verhing aan een dikke tak van een 
oude vlierstruik. Nadien groeiden er 
roodbruine oren tussen de korstmos-
sen op de ruwe schors. Ik vond ze 
de afgelopen zomer op een vlier in 
een van de bossen aan de Pesserdijk, 
maar wist niet dat je ze kon eten. In 
China worden judasoren gekweekt. 
De gekweekte vormen heten wol-
kenoortjes. Je kunt ze gedroogd in 
Chinese en Indische toko’s kopen. 
Judasoren worden medicinaal ge-

bruikt tegen keelklachten en om het 
bloed te verdunnen om de gevolgen 
van aderverkalking tegen te gaan. 
Omdat judasoren weinig smaak 
hebben, kookt men de gedroogde 
paddenstoelen in bouillon. Na twintig 
minuten lijken het weer echte oren. 
Mark Janssen geeft vijf recepten: Ju-
dasoorsalade, spinazie met judasoor, 
Chinese kippensoep met judasoor, 

judasoor met aiguilettes van eend en 
judasoor met rijst. De laatste twee 
recepten komen uit Frankrijk, maar 
volgens Janssen van oorsprong uit 
China. Let tijdens het eten van pad-
denstoelensoep uit het pak eens goed 
op. De wat glibberige paddenstoelde-
len in de soep zijn stukjes judasoor. 
Dus eigenlijk eten we die oren al 
vaak zonder het te beseffen. Vroe-
ger vond ik ze alleen op de eilanden 
(Terschelling). De afgelopen tien jaar 
zag ik ze ook op oude vlieren in de 
singels rond de Boerenveensche Plas-
sen, bij het Kremboongbos en in de 
bossen aan de Pesserdijk.

Cantharellen

Oudere mensen zullen zich herin-
neren hoe vroeger de bossen vol 
stonden met hanekammen of cantha-
rellen. De gele paddenstoelen waren 
gemakkelijk te herkennen, hooguit te 
verwarren met de meer oranje valse 
hanekam. Die is overigens niet giftig 
en heeft niet de aflopende plaatjes 
onder de hoed. En vroeger werden 
juist cantharellen veel gegeten. Mijn 
moeder zocht ze niet, maar bij een 
schoolvriendje thuis heb ik ze gege-

ten. Zijn moeder bakte ze kort. Wat 
smaakten die cantharellen heerlijk! 
Mark Janssen raadt aan het zand niet 
van de cantharellen af te spoelen, 
maar af te borstelen. Hij gebruikt 
daarvoor een oude tandenborstel. Hij 
geeft maar liefst 29 recepten met can-
tharellen en die geven stuk voor stuk 
een fantastische maaltijd. Wat bij-
voorbeeld te denken van zeebaarsfilet 

met cantharellen, of kalfszwezerik 
met cantharellen, of parelhoen met 
cantharellen en gebraden eland met 
zoetzure cantharellen. Veel recepten 
komen uit Zweden en Noorwegen. 
Daar worden cantharellen nog mas-
saal verzameld. In ons land verdween 
de cantharel in de tachtiger jaren 
door luchtvervuiling. Tegenwoordig 
zie je ze weer, hoewel ze klein zijn en 
er nauwelijks een maaltijd van is te 

maken vanwege de beperkte hoe-
veelheid. Ze staan ieder jaar op het 
hoofdpad in het Kremboongbos, maar 
dan praat ik over hooguit twintig tot 
dertig exemplaren. In het tweede 
handboek staan recepten voor andere 
soorten cantharellen, zoals de trech-
tercantharel, de hoorn van overvloed 
en de kleine trompetzwam. Hoewel 
de cantharel van Janssen drie sterren 

krijgt, is deze smakelijke paddenstoel 
in veel landen favoriet, niet in de laat-
ste plaats omdat ze veel voorkomen 
en gemakkelijk zijn te herkennen en 
te bereiden.

Biefstuk van boomzwam

Ooit leerden we van vrienden uit 
onze Slowaakse partnerstad Martin 
hoe je van een paar grote parasol-
zwammen een schnitzel moet maken, 
opgediend met rijst. Heerlijk! Het 
lijkt een beetje op het recept Gebak-
ken parasolzwammen, een Duits 
voorgerecht dat in Frankrijk bekend 
staat als Steak des pauvres (arme-
luisbiefstuk). Janssen geeft nog zes 
andere gerechten met deze grote 
paddenstoelen. De ‘echte’ biefstuk 
groeit op de onderstam van eiken 
en lijkt sprekend op de biefstuk 
van de slager. De grote boomzwam 
is platrond, rood en bloedt als je er 
met je mes een snee in maakt. In het 
Kremboongbos heb ik dat in sep-
tember gedaan. Je moet even geduld 
hebben. Na een uur kwam ik bij de 
zwam terug. Toen droop er stroperig 
rood bloed uit de hoed. Ik denk dat 
de meeste Nederlanders zullen zeg-
gen: ‘Nou nee, die neem ik toch maar 
niet mee naar huis.’ We houden ons 
liever bij de gekweekte champignon 
(Agaricus bisporus) en zullen hooguit 
eens een keer oesterzwammen kopen 
of Japanse shiitakes. Mark Janssen 
opent echter een heel andere wereld. 
Met zijn boeken laat hij zien dat het 
echt de moeite loont maaltijden te 
bereiden van eetbare paddenstoelen, 
vers uit de natuur. Kijk voor beide 
boeken op www.wildepaddestoele-
neten.nl.
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Door Hero Moorlag

 Jacht op eetbare paddenstoelen en 
bereiding tot smakelijke maaltijden

Biefstukzwam in het Kremboongbos. Foto’s Hero Moorlag

Cantharellen in het Kremboongbos.

Eekhoorntjesbrood ten voeten uit.

Judasoor in een bos aan de Pesserdijk.

Oesterzwammen in het Spaarbankbos.

Netstelige heksenboleet op het eiland Krk. 

Russen noemen het zoeken van paddenstoelen voor 
maaltijden de derde jacht. Want je jaagt op wild, 

op vis en op paddenstoelen. Mark Janssen leerde 
in Zuid-Frankrijk van zijn Russische moeder hoe je 

paddenstoelen moet bereiden. Van zijn vader leerde 
hij de eetbare soorten te herkennen. Nu, dertig jaar 
later, heeft hij twee handboeken over het zoeken en 

bereiden van eetbare paddenstoelen geschreven. 
In 2010 verscheen het eerste handboek met veer-

tig soorten en ruim vierhonderd recepten. Onlangs 
presenteerde hij Handboek Paddenstoelen, zoeken 
en bereiden, voor Gevorderden. Daarin staan dertig 
moeilijk te determineren eetbare paddenstoelen en 

zestig recepten om er een smakelijke maaltijd van te 
maken. Uiteraard waarschuwt Janssen voor giftige 

soorten en laat die in duidelijke foto’s zien. In het 
eerste handboek heeft hij een tekening opgenomen 

met een Duitse waarschuwing. Vertaald staat hierop: 
Alle paddenstoelen zijn eetbaar! Sommige soorten 

kan men echter slechts één keer eten…


