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Cvetje v vrtu ali na travniku je vir brezmej-
ne radosti, če pa ga dobimo na mizo kot
prigrizek, dosežejo užitki neznane razse-
žnosti, sta v knjigi Okus po cvetju zapisali
njeni soavtorici Jelena de Belder - Kovačič
in Elisabet de Lesstrieux. Okusa čokoladne
torte, prelite z omako iz malin in rožnih li-
stičev, pikantnega kumaričnega sorbeta s
cvetovi dišečega koromača, palačink z žaj-
bljevimi cvetki ali jajčk, polnjenih s cvetovi
krizantem, nam ta samosvoja kuharska
knjiga ne bo mogla pričarati, lahko pa nas
tudi v sodobni kuhinji zmami na novo pot.
Petnajst let po izidu izvirnika na Nizozem-
skem je Državna založba Slovenije natisni-
la drugo slovensko izdajo dela, v katerem
je Jelena de Belder - Kovačič, svetovljanka
slovenskega rodu, ki je vse svoje življenje
posvetila naravi, vzgoji okrasnih rastlin in
je izkušnje prenašala na generacije bota-
ničnih zanesenjakov, tenkočutno združila
svojo ljubezen do cvetja in tradicijo prehra-
ne, ki temelji na ljudskem izročilu z različ-
nih koncev sveta.
Recepti v knjigi so razvrščeni tako, kot se
skozi letne čase v naravi zamenjujejo cve-
toče rastline. Pomudimo se samo pri eni od
preprostih spomladanskih jedi, špinačni

solati s trobenticami in opečenimi hrustav-
ci, kot nama jo postrežeta avtorici: »Zelo
vesela, rumeno-zelena kombinacija barv
nastane, če pomešamo mlade sveže liste
špinače z olupljenimi bučnimi semeni, zla-
to opečenimi hrustavci in spomladansko
rumenimi cvetovi trobentic (Ali ste vedeli,
da je buči, ki nam daje ta gola semena, ime
Lady Godiva?). Seveda sodi zraven dober
solatni preliv vinaigrette.« V knjigi imajo
prav posebno mesto jedi, pijače in prilo-

žnosti, pri katerih so uporabljeni cvetovi
vrtnic, ter cvetoče začimbnice, pri katerih
je aroma cvetkov bolj prefinjena, a tudi ne-
žnejša od listkov.
Vsi kulinarični predlogi so preskušeni,
opremljeni z natančnim opisom rastlin,
predstavljenih tudi s fotografskim gradi-
vom, avtorici bralce spodbujata k odkriva-
nju lastnih receptov, vendar z jasnim opo-
zorilom, naj se v kuhinji ne preizkušajo z
rožami, za katere niso prepričani, da so za-
res užitne. »Knjigam o užitnih cveticah, v
katerih ni tudi botaničnih imen rastlin, ni
mogoče povsem zaupati, ker so krajevna
imena mnogih rož včasih zelo različna in
utegne to povzročiti smrtno nevarne za-
menjave,« poudarjata avtorici.
Kulinarično popotovanje Okus po cvetju je
knjiga z izbranimi fotografijami Rudolfa
Boma, očaranost avtoric nad aromami mi-
nulih časov ali daljnih dežel pa je razbrati
tudi iz filigranskega sloga besedila, h kate-
remu je v slovenski izdaji gotovo pripomo-
gla tudi prevajalka izvirnika Lidija Saje.
Okvirna cena knjige je 7500 tolarjev ali
31,30 evra.

Julijana Bavčar
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Palačinke
z žajbljevimi cvetki

Kumarična solata s svetlinom
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krat se je Jelena Kovačič z bratoma dogo-
vorila za pregled rastlin na posestvu, sku-
paj so obiskovali drevesnice in arboretume
po Holandiji in Nemčiji in razvilo se je trdno
prijateljstvo. Videli in spoznali so vse, kar je
bilo v tistem času najboljšega, in počasi je
dozorela misel, da bi bilo mogoče tudi v
Kalmthoutu oživiti zapuščeno drevesnico.
Jelena in Robert sta tako stopila na skupno
osebno in strokovno pot. Po poroki sta za
silo uredila hišo v Kalmthoutu in drevesni-
co začela preurejati v arburetum. Poleg
predstavljanja posebnosti na posestvu se je
Jelena posvetila še žlahtnjenju rastlin. Na
novo je predstavila številne, bodisi poza-
bljene bodisi na novo odkrite rastlinske vr-
ste in sorte.

Sloves, ki ni zbledel

Jelena de Belder - Kovačič je bila sveto-
vljanka, ker je obvladala vrtnarsko stroko v
svetovnih razsežnostih. Poznala je ves
strokovni svet, predvsem pa je ta poznal
njo. Dobrodošla je bila kot svetovalka, so-
delavka, odbornica ali dobrotnica. Ker je
njeno delo vplivalo na razmah, usmeritev
belgijskega vrtnarstva in ugled Belgije, ji je
belgijski kralj podelil baronski naslov. Z
najvišjim priznanjem na področju hortikul-
ture so jo odlikovali tudi Angleži in njihovo
Kraljevo hortikulturno združenje, ki le izje-

moma podeljuje priznanja zunaj meja
Združenega kraljestva.
Njeno ime in njeno priporočilo sta odpirala
vrata v svetovno znane vrtnarije, drevesni-
ce, vrtove, parke in druge strokovne usta-
nove. Še posebno sem se tega zavedela
pred dvema letoma, ko smo s poklicnimi
kolegi obiskali vrtnarijo s trajnicami in park
v Angliji, katerega lastnica je znana angle-
ška vrtnarica in strokovna avtoriteta za po-
dročje trajnic Beth Chatto. Četudi je bila
zelo zasedena, nam je posvetila svoj čas
prav zato, ker smo bili študentje Jelene de
Belder.
Aprila 1955 je v arboretum Kalmthout kot
prvi vrtnarski praktikant iz Slovenije prišel
Jože Strgar. De Belderjeva sta mu utrla pot
še na druge vrtnarske ustanove po zahodni
Evropi. V Kalmthout se je ponovno vrnil le-
ta 1961 že kot absolvent Biotehniške fa-
kultete v Ljubljani in prevzel vodenje arbo-
retskih dejavnosti.

Sto rododendronov za park Tivoli

Jelena in Robert de Belder sta bila dejavna
in uspešna tudi zunaj svojega arboretuma.
Skupaj z Gerdom Kriissmannom iz Nemčije
in Pierom Lombartsom iz Holandije sta
ustanovila Mednarodno drevesoslovno
združenje. Pozneje sta bila oba odbornika
in funkcionarja angleškega Kraljevskega
hortikulturnega društva. Kot vsestranska

udeleženka mnogih strokovnih in kultur-
nih dejavnosti si je Jelena de Belder prido-
bila velik ugled ter zanje prejela priznanja
na različnih koncih sveta.
Arboretum Kalmthout je postal kot zani-
mivost in vir strokovnega proučevanja
znan po vsem svetu. Med najpomembnej-
šimi deli o njem je flamska izdaja Het Arbo-
retum van Kalmthout avtorice Jelene De
Belder - Kovačič, ki je izšla še v drugih jezi-
kih. V slovenščini so med drugim izšle nje-
ne knjige O drevesnih vrstah, O rastlinah z
jagodami in Okus po cvetju.
Po petindvajsetih letih zagnanega dela za
arboretum Kalmthout je provinca Antwer-
pen prevzela urejeno in znano ustanovo,
družina de Belder pa se je preselila v bližnji
Essen na stohektarsko posestvo Hemelrijk
tik ob nizozemski meji. Tam zdaj živita nje-
na otroka z družinama, Daniel in Diana,
oba zavzeta naslednika strokovnega dela
svoje matere.
Baronica De Belder - Kovačič si je prizade-
vala, da bi se tudi v Sloveniji vse veje vr-
tnarstva in vrtnega oblikovanja premaknile
na višjo gospodarsko in kulturno raven.
Močno se je zavzemala za razvoj naše edi-
ne javne hortikulturne ustanove, arboretu-
ma v Volčjem Potoku, čeprav njena priza-
devaja niso naletela na primeren odziv. Ko
so leta 1994 prenavljali park Tivoli v Lju-
bljani, je za zasaditev darovala 100 rodo-
dendronov.

Jelena de Belder - Kovačič
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Knjižnica na posestvu
Belderjevih je bila vedno
odprta tudi za študente
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Šola posluha za naravo in življenje

V arboretumu Kalmthout in na posestvu
Hemelrijck družine de Belder so imeli ve-
dno na široko odprta vrata za domače in
tuje študente z vsega sveta. Zadnja leta je
gospa Jelena sprejemala predvsem prakti-
kante iz Slovenije, mnogim pa je s svojimi
zvezami omogočila prakso pri drugih naj-
večjih imenih s področja hortikulture.
Med bivanjem pri njej smo imeli študentje
dostop do neprecenljive zbirke strokovne
literature, pri njej smo prvič slišali za angle-
ško Kraljevo vrtnarsko združenje, Royal
Horticultural Society, v njenih knjigah smo
lahko občudovali umetniške cvetlične
aranžmaje Daniela Osta, enega najbolj
znanih evropskih floristov, poslušali zgod-
be s popotovanj po svetu, se čudili, kakšen
šopek lahko narediš iz dveh posušenih ve-
jic, treh listov, celo brez cvetja. Okušali
smo jedi dotlej neznanih okusov in vonjav,
pri katerih včasih še imena začimbe nisi
znal izgovoriti (nekatere od svojih 'čarov-
nij' je Jelena de Belder opisala v knjigi Okus
po cvetju), najdragocenejše pa je bilo, da je
s svojim delom na druge znala prenašati
posluh za naravo in življenje.

Bernarda Strgar Satler

Jelena de Belder - Kovačič
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Med delom v pokritem vrtnem rastlinjaku na posestvu Hemelrijk

Cvetoča zelišča so bila Jeleni de Belder - Kovačič navdih za izvirne jedi
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Ime Jelene de Belder - Kovačič, žlahtni-
teljice okrasnih rastlin in dreveso-
slovke svetovnega slovesa, je najširši
slovenski javnosti postalo znano
predvsem po televizijskih predstavi-
tvah njenega strokovnega dela in ži-
vljenjske poti, povezane z Belgijo, med-
tem ko je generacije vrtnarskih stro-
kovnjakov iz Slovenije gostila v svojem
arboretumu Kalmthout in na posestvu
Hemelrijck, ki jima je posvetila največ
svojega časa in kjer so lahko od nje
prevzeli bogato strokovno znanje. Na
posestvu družine de Belder si je po-
sluh za rastline ostrila tudi avtorica
prispevka Bernarda Strgar Satler.

S lovenka Jelena - Kovačič se je že med
študijem agronomije na univerzi v
Zagrebu zanimala za parkovne rastli-

ne in drevesničarstvo. Po diplomi se je naj-
prej zaposlila v mestni drevesnici blizu Za-
greba, a si je s svojo zagnanostjo ob pomo-
či predstojnikov kmalu izposlovala dovo-
ljenje za študijsko prakso drevesničarstva
na Danskem. Takrat, leta 1953, so bile ju-
goslovanske meje še zaprte in le redki so
smeli na strokovno izpopolnjevanje na za-
hod. »Šele tam so se mi odprla obzorja o
parkovnih rastlinah, o drevju in grmovni-
cah in tudi o vseh drugih vrtnih rastlinah.
Pravzaprav o vrtnarstvu kot celoti in po-
zneje še o oblikovanju vrtov in parkov,« je
rada pripovedovala. Toda pred predvideno
vrnitvijo v Zagreb se ji je posrečilo spoznati
še pokrajino drevesnic, nemški Holstein,
drevesnico Lombarts v Holandiji in mesto
Zundert ob belgijski meji, ki je v tistem času
imelo najobsežnejšo zbirko parkovnih ra-
stlin, je začetke njene poti v knjigi Moj vrtni
svet opisal Jože Strgar.

Prihod v Kalmthout

V prostem času je obredla drevesnice in
parke v bližnji in daljni okolici. Neko sobo-
to sta s kolegom odkolesarila do razpote-
gnjene vasi Kalmthout. Na ušesa jima je
namreč prišlo, da je tam arboretum, a ju
nihče ni znal napotiti do njega. Vaščanom
je celo beseda arboretum čudno zvenela.
Kaj neki bi utegnilo biti na skoraj zapušče-
nem posestvu ogleda vrednega? A na ze-
mljišču – pozneje je posestvo zaslovelo kot
arboretum Kalmthout – so za opustelim
poslopjem rasla izbrana drevesa in grmov-
nice z vsega sveta, ki so jih tja posadili leta
1912 po veliki vrtnarski razstavi v Antwer-
pnu.
Posest so nekaj let prej kupili de Belderjevi,
trgovci z diamanti iz Antwerpna, da bi se v
naravi otresli bremen mestnega tempa. Že
med prvim obiskom sta mlada agronoma
spoznala člane družine, brata Roberta in
Georgea de Belderja in njuno mater. Ta-

Jelena de Belder - Kovačič
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Jelena de Belder - Kovačič je v
svoji kuhinji preskušala jedi,
pripravljene s cvetjem, z
vsega sveta.


