
5. Eten in de steentijd 

Lotte komt terecht in de nieuwe steentijd, de tijd waarin de jagers boeren worden. Zij 

gaan vee houden, zoals koeien, schapen, geiten en varkens. Bovendien verbouwen ze 

graan en groente op hun akkers. Maar ze blijven er ook nog bij jagen, vissen en 

eetbare planten verzamelen. Lotte gaat zelfs mee vissen! 

Heb jij een  beetje verstand van eetbare planten die je in Nederland in de natuur kan 

vinden? Vul in het verhaal hieronder de planten in. Je kan kiezen uit de plaatjes op de 

volgende bladzijde. 

Het is een stralende zomermorgen als Ike en Bor op pad gaan om planten te verzamelen voor het 
eten. Zij zijn nu al vele zomers met hun moeder en tante mee geweest op verzameltocht. Nu mogen 
ze helemaal alleen. Wel een beetje spannend!  
 
Waar zullen ze eens beginnen met eetbare planten zoeken? Bor wil eerst naar het bos. Op hun blote 
voeten lopen ze over het paadje langs de bosrand. Hier groeien altijd veel lekkere dingen. Kijk, daar 
ziet Bor al heerlijke rijpe ……………… hangen. Hij plukt handenvol, misschien verdwijnen er nog wel 
meer in zijn mond dan in de mand! Wel vervelend dat ze van die scherpe stekels hebben. Goed 
uitkijken, dus.  
 
Ase is intussen een stukje doorgelopen. Zij weet een zonnig plekje waar altijd veel ……………… groeien. 
Zij is juist een groot fan van deze rode vruchtjes. Misschien maakt moeder er straks wel sap van, zo 
lekker op een warme dag! 
 
Oh kijk, daar aan die boom hangen allemaal ………………. Ze zijn nog niet rijp, dat duurt nog een paar 
weken. Ase onthoudt de plek van de boom goed, want gedroogde ………………….. zijn een heerlijk 
snoepje in de lange, koude winter als er geen vers fruit meer is. 
 
Samen lopen Ase en Bor verder langs de bosrand. Opeens roept Bor: ‘Au, rotplant!’ Hij is met zijn 
voet bovenop een ………………………… gaan staan. ‘Rotplant?’, zegt Ase, ‘Dat is juist een hele nuttige 
plant. Je kan er thee van zetten en soep van koken en je kan er zelfs touw van maken! Kom, we 
plukken een grote bos.’ Nu ze wat beter kijken zien ze nog meer theekruiden staan: ………………..…… 
en ……………………… . Die zullen ze thuis te drogen hangen, zodat ze ook in de winter kruidenthee 
kunnen drinken. 
 
Tussen de kruiden staan vrolijke gele bloemen. ‘Kijk, net zonnetjes, deze ………………….… ’, zegt Ase. 
‘Ja, en nog eetbaar ook!’, zegt Bor. Ze graven de planten uit met wortel en al. De bloemen en 
blaadjes gaan straks in de sla en de wortels zijn geroosterd of gekookt ook best lekker. 
 
‘Kom, nu gaan we naar de rivier’, zegt Ase. Maar Bor wil eerst nog even kijken of de …………………….. al 
rijp zijn. Hij is gek op deze nootjes! Maar nee, dat gaat nog een paar weekjes duren. Jammer. 
 
‘Pfff, ik heb het warm gekregen van al dat verzamelen! Ik ga zwemmen!’ 
‘Ik ga mee! Wie er het eerst is!’  
Lachend rennen Ase en Bor het water in. Langs de kant van de rivier staat allemaal ………………….… . 
‘Daar moeten we straks nog even wat wortels van opgraven’, zegt Ase, ‘Die kunnen we lekker 
roosteren in de hete as van het vuur.’  
‘Goed. Maar eerst ga jij kopje onder!’  
 



     
     
 

   
            
 

   
      
 

   


