
Bauhinia petersiana 
 
E: White bauhinia, A: koffiebeesklou, koffiebos, D: Kaffeebusch, Weisses Zwillingsblatt,  
H: omutiwakatjipera 
 
 

 
 
 
Daar is van julle wat al 'n geruime tyd wag vir hierdie plantstorie; hoekom het ek so lank 
gewag?? Ek het gewag vir 'n plant in volle blom, om ordentlike fotos te neem.......en toe het die 
koffiebos NOOIT hierdie seisoen in volle blom gestaan nie! Hoekom? 
 
 
 

 

 
Die struike het BAIE blare, maar slegs 
enkele blomme. 'n Moontlike verklaring kan 
wees, dat die plante se kragreserves deur 
die afgelope droogde uitgeput is en die plant 
se eerste prioriteit die nuwe opbou van 
reserves en NIE reproduksie is. Kom, ons 
kyk wat gebeur volgende reënseisoen... 
 
... die volgende seisoen was ‘n baie goeie 
reënseisoen en die struike was oor en oor 
bedek met blomme. Reproduksie was weer 
eerste prioriteit.  

 



  
 
 
 
 
As die peule ryp word, word hulle van die 
kant af droog.Oppervlakspanning bou op, 
die peul spring oop, verdraai en skiet die 
saad uit.  

 
 
Dit laat 'n mens wonder: kan plante dink / beplan? So nie, wie doen dit 
dan? Hoekom word die gewone patroon van BLOMME,dan BLARE, dan VRUGTE met 
SAAD, dan RUSTYD, ens., ens. nie outomaties in dieselfde vorm herhaal nie? 
 
Die voedingswaarde van koffiebos is baie hoog, vergelykbaar met lusern. 
Mnr.Leon Lubbe is tans met 'n ondersoek daaroor besig. 
 
Ander gebruike:  

 soet nektaar - word deur kinders graag uit blomme gesuig 

 blare word gekook en die stoom teen verkoue ingeasem 

 die "blaartee" kan ook teen verkoue gedrink word 

 pitte word in verskillende stadiums gerooster en geëet 

 ryp pitte word gerooster, gemaal en dien as koffiesubstituut 

 wortels word in die as gebak, en slegs die bas van die wortels ge-eet 
 
DUS 'n plant met baie POSITIEWE eienskappe! Werd om bewaar te word 
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