De Lutte, Hengelerheurneweg 2
(Landgoed Het Hengelman)

TIP
Raw Milk Company
De biologische melk van de koeien
van dit landgoed wordt door de
‘Raw Milk Company’ ambachtelijk
verwerkt tot heerlijke en gezonde
rauwmelkse zuivel waaronder keﬁr,
yoghurt en hangop. De producten
worden landelijk verkocht maar ook
in De Lutte zelf. De winkel vind je
aan de Beuningerstraat 12.
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wildplukken

de lutte
plukken en proeven
‘Het is 'in' om te eten wat de natuur schaft. Maar nieuw
is het zeker niet: In het stenen tijdperk deden ze het ook.
Net als in tijden van grote schaarste zoals in de Tweede
Wereldoorlog. Eten uit de berm, de wei en langs de sloot.
Planten, bomen, struiken, bloemen en paddenstoelen
zonder verpakking of houdbaarheidsdatum maar met
de dauwdruppels er nog op. H et is smakelijk, goedkoop
en met een app gemakkelijker dan ooit. Heb je wel eens

Sinds de komst van kunstmest en de im port van
veevoer is de relatie tussen boeren en natuurbe-

op een pinksterbloem gekauwd?

heerders behoorlijk verstoord. Rentabiliteit en na-

goed of fout?

tuurbeheer leken niet langer samen te g

Als je je eten uit de natuur haalt, vermijd je een heleboel

aan.

Totdat er in Overijssel een bijzondere groep boeren
is opgestaan: Natuurboeren. Langzaam maar gestaag ontwikkelt hun boerengrond zich w eer tot
rijke en ruige natuurgrond. Droomplekken waarin
veel bijzondere planten, vogels en insecten graag
vertoeven. Zelf zien? Via

tussenhandel met de bijbehorende winstopslagen. Dat
geeft een goed gevoel. Maar mag je wel zomaar ‘nemen ’
uit de natuur? N ee, formeel is wildplukken verboden.
Belangrijkste regel is dat je altijd vooraf toestemming
vraagt aan de boer, een gemeente of natuurbeheerder .
Boswachters kunnen en mogen streng zijn. Je risk eert

het erf v an natuur-

rechtsvervolging wegens diefstal en/of stropen als je met

boer Jos kom je op zo’n bijna betoverende plek. Kijk,

twee kisten paddenstoelen het bos uitk omt. Pluk dus

ruik en luister hoe het ook kan in Nederland. En dit

met respect voor de natuur en houd het bij kleine hoe-

alles wetende, mag je er -met respect- ook van pluk-

veelheden voor eigen gebruik!

ken en proeven. Een beetje dan.

Download deze FeelFood route vol beleving in de AbelLife app voor € 0,99

wildplukroute 4 km

pluktips
1. In de AbelLifeapp vind je foto’s en beschrijvingen van de
eetbare planten op Landgoed Het Hengelman. Pluk alleen
als je de plant herkent en dus zeker weet dat hij eetbaar is.
2. Pluk nooit teveel van dezelfde plant, bes, noot of paddenstoel.
3. Was de oogst zo veel mogelijk voor gebruik.
4. Eet geen grote hoeveelheden in een keer. Je weet nooit hoe
je lichaam reageert.
5. Neem een thermoskan heet water mee en geniet onderweg
van je eigen kruidenthee.
6. Je bent geen wildplukker, je wordt het... Elke keer leer en
geniet je meer!

