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wilde ketchup
voor ca. 250 ml

1 kilo rozenbottels, meidoorn-
bessen, duindoornbessen, 
krentenboombesjes en  
evt. nog wat wilde bramen en 
appeltjes, alle grote vruchten 
gehalveerd

1 kleine teen knoflook,  
fijngehakt

2 grote uien, gesnipperd
1½ kilo tomaten, in parten of 

2 blikken (à 400gram)  
gepelde tomaten

100 ml azijn, naar smaak:  
afhankelijk van de zuurgraad 
van de bessen

60 gram lichte basterdsuiker, 
naar smaak: afhankelijk van de 
zuurgraad van de bessen

1 eetl. gember, geraspt
2 theel. paprikapoeder
1 kruidnagel
2 theel. nootmuskaat
zeezout en versgemalen  

zwarte peper

ook nodig
staafmixer of blender

Pluk vooral de rozenbottels en bessen die lekker mollig en enigszins zacht 
zijn. Ze moeten een beetje meegeven als u erin drukt, dan zijn ze zoet 
en rijp. Afhankelijk van de zuurgraad van de bessen zult u de smaak zelf 
moeten aanpassen. Houd goed in uw hoofd hoe u wilt dat de ketchup 
smaakt (die van mij is doorgaans minder zoet dan de tomatenketchup 
uit de supermarkt) en proef regelmatig tussendoor. Soms kan een piep-
scheutje worcestersaus of soja nog helpen om de ketchup ‘ronder’ van 
smaak te maken, maar pas op dat u niet te veel toevoegt: het moet ket-
chup blijven en geen ‘brown sauce’ worden. 
De smaak ‘rijpt’ nog verder als de ketchup is gebotteld, de harde 
azijnsmaak wordt zachter, de specerijen huwen na verloop van tijd nog 
meer. 
Wilde ketchup is heerlijk bij een tosti met geitenkaas bijvoorbeeld. Nou ja, 
eigenlijk op alles waar u normaal ook tomatenketchup op gooit. 

Breng 250 milliliter water in een ruime pan aan de kook en voeg alle 
rozenbottels, bessen en eventuele stukjes appel met schil en al toe. 
Dek de pan af met een deksel en kook alles op middelhoog vuur zo’n 
25 minuten, tot de rozenbottels zacht zijn. Voeg extra water toe als de 
rozenbottels droogkoken. 

Ik draai er even met een staafmixer door om alle bessen en bottels stuk 
te draaien, maar het hoeft niet. Schep alles in porties in een zeef die op 
een kom ligt en druk de pulp met de achterkant van een pollepel door 
de zeef. Dit is een vervelend werkje, maar absoluut nodig om zo veel 
mogelijk pulp van de zaden en velletjes te scheiden. Roer er een plens 
water door als het lastig gaat. 

Doe de pulp terug in de pan en voeg de knoflook, uien, tomaten, azijn, 
basterdsuiker, gember, het paprikapoeder, de kruidnagel en nootmus-
kaat toe. Breng de saus aan de kook en laat hem ongeveer 1 uur op laag 
vuur sudderen. Roer af en toe om aanbakken te voorkomen. Voeg, als 
dat nodig is, water toe. 

Pureer de ketchup met een staafmixer of in de blender langdurig glad. 
Breng de wilde ketchup op smaak met zout en peper en schenk hem in 
een brandschone pot of fles, draai het deksel er meteen op.

De ketchup blijft op deze manier 1 jaar goed, bewaar op een koele 
donkere plaats.

Een geopende pot of fles moet u wél in de koelkast bewaren en blijft 
daar echt maanden goed, mits u er niet met vieze lepels in roert.


