
Yaconheerlijk zoet 
en bijzonder gezond

suiker-
alternatief

lokale
teelt

Het Yacobat initiatief stimuleert de ontwikkeling van nieuwe bataat en 
yacon variëteiten die na jarenlange selectie optimaal onder de lokale 
klimaatomstandigheden geteeld kunnen worden en een uniek smakenpallet 
bezitten. 

Meer info:  www.yacobat.be
Algemeen coördinator:  angelo.dewitte@vives.be
Recepten en verwerking:  gaël.staelens@vives.be of famke.rigole@vives.be
Teelt en bewaring:  annelien@pcgroenteteelt.be 

Met de medewerking van

Y A C O B A T



in de keuken:
Yacon kan je

koken,  
stoven,  
drogen,  
invriezen (na blancheren), 
persen tot sap 
inkoken tot stroop 

en/of gebruiken  
als suikeralternatief

Meer info en recepten:  
www.yacobat.be/nl/yacon 

de plant
Familie van zonnebloem  

en aardpeer

Ongeveer 1,5 à 2m hoog

Bloeit in het najaar

Geen ziekte- of 
plaagbestrijding nodig

Perfect geschikt voor 
lokale teelt

Ondergrondse 
wortelknollen

Buiten planten vanaf mei

Oogst kort voor of na 
eerste vorst

de knol
Rauw knapperig met een zoete smaak

Intrigerend smakenpallet dat neigt  
naar meloen, peer 

Gezond door het hoog gehalte aan FOS-inuline:

 -  suikerketen heeft nauwelijks invloed  
  op de bloedsuikerspiegel

 -  geschikt voor diabetici

 -  prebioticum: stimuleert een gezonde  
 darmflora

Te verkrijgen vanaf oktober 

Bewaart ongeveer 6 maanden



Bataatheerlijk van smaak 
en bijzonder veelzijdig

lokale
teelt

Het Yacobat initiatief stimuleert de ontwikkeling van nieuwe bataat en 
yacon variëteiten die na jarenlange selectie optimaal onder de lokale 
klimaatomstandigheden geteeld kunnen worden en een uniek smakenpallet 
bezitten. 

Meer info:  www.yacobat.be
Algemeen coördinator:  angelo.dewitte@vives.be
Recepten en verwerking:  gaël.staelens@vives.be of famke.rigole@vives.be
Teelt en bewaring:  annelien@pcgroenteteelt.be 

Met de medewerking van

Y A C O B A T



in de keuken:
Heel veelzijdig  
zoals gewone aardappel:  
puree, chips, frieten, … 

Ook het loof is eetbaar, 
net zoals spinazie.

Van hapjes tot voorgerechten, 
hoofdgerechten en desserts:  
kookboeken en het internet  
staan bol van de recepten  
met deze heerlijke knol!

de plant
Niet verwant  

met de gewone aardappel

Lokale teelt in open  
lucht mogelijk 

Geen ziekte- of  
plaagbestrijding nodig

Vormt ranken vanuit knollen

Vermeerdering via stek  
vanuit ranken

Stekken buiten planten  
vanaf half mei

Oogst knollen  
eind september

de knol
Ook gekend als ‘zoete aardappel’

Verschillende kleuren:  
oranje, wit, geel, paars, ….

Zoete kruidige smaak

Lagere glycemische index dan aardappel 

Rijk aan vitamines en mineralen

Bron van antioxidantia

Gunstige invloed op darmflora

Te verkrijgen vanaf oktober, bewaring 
jaarrond mogelijk


