
Ruwe berk (Betula pendula): gebruik vroeger en … nu?

Berkensap

De naam berk is zeer oud en mogelijk afgeleid 
van het Sanskriet bhurga: “boom waarvan de bast 
gebruikt wordt om op te schrijven”. In Drenthe 
heeft men sporen gevonden van woningen waarvan 
de wanden gevlochten waren van berkentakken, 
bepleisterd met koemest en leem, een gebruik dat 
teruggaat tot 5000 jaar geleden. De berk was van 
oudsher een boom die bescherming bood en gebruikt 
werd om het boze oog te weren. In Engeland dacht 
men dat het geluk bracht om in de midzomer bogen 
van berkentakken boven de huisdeuren te hangen, 
en in bepaalde streken trouwde men ‘over de 
berkenbezem’: de trouwlustigen sprongen één voor 
één over een berkenbezem die op de drempel van de 
huisdeur was gelegd en daarmee was hun huwelijk 
gesloten.
Op het platteland werden dunne berkentwijgen 
gebruikt als staf voor de magistraat, om lastige 
jongens een lesje te leren, om wilde paarden te 
temmen of om bezems van te maken. Vissers in 
Northumberland visten ’s nachts bij het licht van de 
bast: de bast werd in een gespleten stok geklemd 
die diende als kandelaar. Daarnaast werden twijgen 
ook gebruikt als dakbedekking en voor het vlechten 
van omheiningen. Het sap wordt reeds geruime tijd 
gebruikt voor de bereiding van bier, wijn en azijn.

Aftappen van sap

Tap het sap af van volwassen bomen gedurende 
de eerste twee weken van maart. Boor hiertoe een 
schuin oplopend gaatje met de doorsnede van een 
dun plastic slangetje in de bast van de berk, ongeveer 
45 cm boven de grond. Steek er een stukje slang in, 
waarvan de andere kant via een stop, gemaakt van 
filtreerpapier of watten, uitmondt in een verzamelfles. 
Sluit het gaatje na het aftappen af met een stevige 
kurk, zodat de boom niet doodbloedt. Door de kurk 
het volgende seizoen weer te verwijderen, kan er 
opnieuw worden afgetapt.

Het aftappen gaat veel makkelijker dan je zou denken: 
binnen 24 uur kan 2 liter sap worden verkregen! Let 
er echter goed op dat er geen lekkage tussen de 
boom en de slang ontstaat en dat het gaatje schuin 
naar boven loopt.

Recept voor berkensapwijn

4.5 l berkensap
1 kg kristalsuiker
200 g rozijnen, kleingesneden
Sap van 2 citroenen
Wijngist

Kook het berkensap zo snel mogelijk na het 
aftappen, want het bederft snel. Voeg de suiker 
aan het kokende sap toe en laat zachtjes koken op 
een laag vuurtje. Doe de rozijnen in een propere 
plastic emmer, giet het kokende sap over de 
rozijnen en voeg het citroensap eraan toe. Bereid 
de gist aangegeven op de verpakking en voeg 
deze toe aan het tot kamertemperatuur afgekoelde 
berkensapmengsel. Laat het sap 3 dagen in de 
afgedekte emmer fermenteren. Giet het daarna door 
een fijne zeef in een glazen fles met een waterslot. 
Laat de wijn zolang op een warme plaats staan tot er 
geen fermentatie meer plaatsvindt. Filter vervolgens 
(of laat troebele bestanddelen bezinken) en bottel 
in schoongemaakte, gesteriliseerde wijnflessen, die 
met kurken worden afgesloten en bewaard worden 
op een koele, droge plaats. De wijn is reeds drinkbaar 
1 maand na het bottelen, maar smaakt het best na 
6 maanden. Indien de wijn te droog smaakt, kunt u 
een scheutje suikersiroop toevoegen, maar let erop 
dat je de wijn niet te zoet maakt.

Esdoornsapwijn wordt op dezelfde manier gemaakt 
als berkensapwijn. Het sap van de gewone esdoorn 
(Acer pseudoplatanus) is zoeter dan dat van de 
berk, maar niet zo gemakkelijk te winnen doordat 
de sapstroom veel minder krachtig is.
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Berkensap kan ook gewoon puur gedronken worden 
en is dan een gezonde en een grote energiebron 
voor het menselijk lichaam.
Berkensap is een klare, zoete, licht kleverige en 
energierijke vloeistof. Het bevat aminozuren, 
veel kalium en andere mineralen alsmede 
acht verschillende suikersoorten (bv. fruit en 
druivensuikers). Het heeft ook een hoog gehalte 
aan anti-oxidanten die goed zijn voor hart en 
bloedvaten.


