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Boven I De Andes 
is niet alleen de 
bakermat van de 
aardappel, maar 
ook van de yacon. 

RechtsBoven I Met 
een spa wip je 
de knollen uit de 
grond. 

1 I De broed- 
knollen zitten vlak 
onder de stengels. 
De eetknollen zijn 
langwerpig. 
2 I Het blad voelt 
fluwelig aan.
3 I De knollen 
zijn knapperig en 
smaken fruitig. 

yacon
De knollen hebben een 
fruitig aroma en de bite 
van een radijs. Als je er in 
het voorjaar een paar in de 
grond stopt, kun je er een 
half jaar later enkele kilo’s 
van oogsten. We hebben het 
over yacon, een verrassende 
plant uit de Andes, die daar 
al sinds duizenden jaren 
door de indiaanse bewoners 
wordt gekweekt. 

Je kunt nu knollen van yacon bestellen voor € 3,50 per 
stuk + € 6,50 verzendkosten. Maak het bedrag over naar 
de Stichting Exploitatie Hortus in Amsterdam, rekening-
nummer 488621348 (bestellingen vanuit Nederland) of 
000-1667075-33 (bestellingen vanuit België). Vermeld 
bij je bestelling de gewenste nummers + het nummer van 
Groei & Bloei (4). Attentie: om je bestelling goed te kunnen 
uitvoeren, is het bij internetbankieren noodzakelijk dat je 
ook je naam en adres volledig vermeldt. 

uid-Amerika is het continent van de knollen: 
de aardappel, de aardpeer en ook de minder 
bekende grondnoot en de knolkapucien  
hebben allemaal hun wortels in het Andes-
gebergte. Ook de yacon is zo’n voedselgewas 

dat bij ons nauwelijks bekend is, maar al eeuwenlang 
door de indiaanse bewoners van het hooggebergte wordt 
gekweekt en gegeten.
Yacon, ook wel appelwortel of Boliviaanse zonnewortel ge-
noemd, heet officieel Polymnia sonchifolia. De plant is lid van 
de grote familie van de Asteraceae, net als de zonnebloem en 
de aardpeer. Het bovengrondse deel van de plant bestaat uit 
flinke stengels van zo’n 1,50 meter hoog met heldergroen, 
behaard blad dat fluweelzacht aanvoelt. Als het meezit, 
verschijnen er tegen de herfst onopvallende gele bloemen. 
Al met al best aantrekkelijk, maar de reden om een yacon 
in je tuin te planten bevindt zich vooral onder de grond. 
Daar vormt de plant tijdens het groeiseizoen namelijk grote, 
knapperige knollen. Ze hebben de bite van rettich of radijs, 
terwijl de smaak in de richting gaat van peer en meloen. Sinds 
enige tijd staat de yacon flink in de belangstelling, omdat 
zowel de knollen als het blad, waarvan je thee kunt zetten, 
allerlei waardevolle stoffen zouden bevatten. In Duitsland 
wordt de plant diabetes-kartoffel genoemd vanwege het 
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hoge gehalte aan inuline (een suiker- en vetver-vanger). In 
de keuken kun je de sappige knollen op allerlei manieren 
toepassen. Gekookt verliezen ze hun zoete aroma, maar 
rauw smaken ze heerlijk in een gemengde fruit- of andere 
salade (bijvoorbeeld met witlof). Als je ze besprenkelt met 
citroensap of een dressing, blijft de kleur fris. 
Net als dahlia’s kun je de yaconknollen in de tweede helft 
van april op een zonnige plek in de tuin planten (1 plant 
per vierkante meter ). Na de eerste nachtvorst, als de sten-
gels zijn afgestorven, kan er worden geoogst. Met een spa 
wip je de knollen zo uit de grond. Als je ze wat beter bekijkt, 
zie je dat er twee soorten knollen zijn: kleinere knollen, net 
onder de stengels, en grote knollen, die dieper in de grond 
zitten. Op de eerste zitten ogen (knoppen) die weer gaan 
uitlopen, dit zijn de zogenaamde broedknollen. Daaruit 
kweek je het volgende voorjaar weer nieuwe planten. De 
grotere, gladde knollen zijn voor gebruik in de keuken. In 
de winter kun je de beide soorten knollen - ook weer net 
als dahlia’s - in iets vochtig zand of turfmolm bewaren op 
een donkere, vorstvrije plek. De broedknolletjes kun je ook 
oppotten. In het voorjaar plant je ze weer in de tuin voor 
de volgende oogst.
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Notitie
Let op: bestelwijze is veranderd. Kijk op www.groei.nl/zaad-bestellen.

mariette
Notitie
Let op: bestelwijze is veranderd. Kijk op www.groei.nl/zaad-bestellen


