
Lekker of giftig? 



Lekker of giftig? 



Lekker! 

 

Dit is een bananenplant.  

Als je goed kijkt zie je de 

bananen al zitten. 

 



Lekker of giftig? 



GIFTIG! 

 Appels van de manzillaboom 

zien er misschien lekker uit… 

 Maar één appeltje is al 

dodelijk. 

 Alles aan de boom is trouwens 

dodelijk. Zelf eronder schuilen 

is gevaarlijk. 

 Hij groeit in Midden-Amerika, 

en op Aruba, Bonaire en 

Curaçao. 



Lekker of giftig? 



Lekker! 

 Van de vruchten van de 

tamarindeboom kun je pasta en 

siroop maken. 

 De smaak is een beetje zurig. 

 In Engeland zijn ze er gek op: in 

de populaire Worcestersaus zit 

tamarinde.  

 



Lekker of giftig? 



Lekker! 

 Dit is zwarte peper 

 Peper komt uit Zuid-India 

 Het was een van eerste 

specerijen die in ons land 

terechtkwam 

 



Lekker of giftig? 



GIFTIG! 

 Deze boom heet de 

braaknootboom. 

 Dan weet je het wel… 

 

 Het eten van de vruchten lijdt 

tot een pijnlijke en langzame 

dood. 

 

 



Lekker of giftig? 



Lekker! 

 Dit is een muskaatboom, die 

groeit in de tropen. 

 De gedroogde zaden van deze 

boom heten nootmuskaat. 

 Nootmuskaat werd veel 

verhandeld door de VOC. 

 Het zit speculaas, maar is ook 

lekker over groente, zoals 

bloemkool. 

 



Lekker of giftig? 



GIFTIG! 

 Dit onopvallende plantje vind je 

gewoon in de Hortus in Leiden. 

 Maar vergis je niet… 

 

 Dit is de gympie gympie, een 

van de pijnlijkste en meest 

gevaarlijke planten ter wereld. 

 Eén aanraking zorgt al voor 

wekenlang helse pijnen. 

 Gelukkig staat hij in de Hortus 

veilig achter glas. 

 

 



Lekker of giftig? 



Lekker! 

 Dit zijn kaneelbomen – het 

kaneel komt uit de bast. 

 De oude Egyptenaren 

gebruikten het al, en ook in de 

bijbel hebben ze het erover. 

 Wij eten het nu het liefst in 

zoete gerechten: appelmoes, 

taart, toetjes, kaneelstokken… 



Trek gekregen? 

 
 

 

 Kijk op de website van Hortus botanicus Leiden voor recepten met een aantal 

eetbare planten uit deze quiz. 

 

 https://www.hortusleiden.nl/de-hortus/smaken-uit-de-hortus/  
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