IVN Column oktober 2019 - Esdoorn

Esdoorn
Ahorn = Acer Saccharum

De Esdoorn, maar dan het blad (Maple leaf) van de Ahorn, is het
nationale symbool van Canada. Deze kleurt al snel in het begin
van de herfst naar geel/oranje. De Esdoorn kent wel 180 soorten,
waaronder ook veel cultivars. Het is ondoenlijk ze allemaal te
beschrijven. Ze zijn allemaal verwant aan de Zeepboomfamilie.
De gewone Plataan lijkt qua blad erg op de Esdoorn, echter de
vruchten en de bast zijn totaal anders. De zaden zijn stekelige
bolletjes die in de herfst per paar aan de takken hangen en dan
meestal tot in het voorjaar. De Esdoorn heeft gevleugelde zaden
die per 2 in bosjes hangen en nu door de droogte al als mini
helicoptertjes naar beneden vallen. In het najaar spleten we ze
open en zetten deze op onze neuzen wat een grappig gezicht
was. De boom kan 30m hoog worden en is vanuit Zuid- en
Midden Europa bij ons al vele jaren volledig ingeburgerd.
Ahorn siroop - Maple syrup
Deze wordt in het voorjaar, als de sapstromem op gang komen,
uit de bast van de boom gewonnen door er een gat in te boren
of een inkeping te maken en er bv. een emmer onder te hangen
om het zoete sap op te vangen. Daarna wordt het gefilterd en ingekookt tot een stroperige siroop. De Ahorn siroop is
beter bekend onder de naam Maple Syrup en komt voor 80% uit Canada. Voor de daar levende indianen was de
winning van deze lekkernij al bekend voordat de kolonisten zich er vestigden. Voor de productie van 1ltr. siroop is
+40ltr. sap nodig. De boom moet minstens 40 jaar oud
zijn, anders treedt er te veel schade op. Geen wonder
dat de pure siroop zonder toevoegingen(A-kwaliteit)
niet goedkoop is. De sap verzameling vindt plaats in
februari, maart en op het laatst in april. De siroop is
ook bij de super te krijgen. De smaak is zoet en
aromatisch en leent zich goed bij pannekoeken, drie in
de pan, wentelteefjes, gebak, ijs en in- en over
desserts. De prijs kan je vergelijken met die van pure
echte honing.

Jaap Tak
Rijstevlaai met uitgebakken Bacon en gebakken appelpartjes.
Warm serveren! De Maple Syrup wordt er apart bij gegeven.
Een heerlijke smaaksensatie!

