
Terfezia pfeilii       Kalahari truffle/ truffel/ Trüffel 

Otjiherero: omutjotjo    Oshivambo: omatumbula    Nama://nawas    San: dcoodcoo    nog ‘n 

ander naam is  “mana”, maar dit is nie die “manna” uit die bybelstories nie. 

 

Alle fungusse, (swamme, paddastoele, skimmel, ens) is nie plante en ook nie diere nie, hulle is 

‘n lewensvorm op hulle eie en dit maak hulle baie interessant. Hulle het nie uit plant- of 

dierselle ontwikkel nie, maar is nader verwant aan diere as aan plante, omdat: 

*hulle nie hulle eie kos kan produseer nie (d.m.v.fotosintese), hulle teer op ander lewensvorme 

(plant-/dierselle) soos diere ook maar doen                                                                                     

*hulle besit kutien (chitin), iets wat plante nie het nie                                                                   

*hulle het ‘n ander oorsprong en ontwikkelingsgeskiedenis as plante en diere. 

Omdat hulle nader verwant is aan diere as aan plante, is dit dan ook so moeilik om bv. 

fungusinfeksies te bekamp; die middels wat swamme skade aandoen, doen dier- en menslike 

selle ook skade aan. 

…en truffels is fungusse,    asook die miershoopsampioene waarvan ons ook so baie hou! 

(sien Plantstorie No 61  Termitomyces) 

 

Verskillende truffelvorms en grootes met ‘n spesiale uitgawe vir Moedersdag 14 Mei 2017 

 

In 1895 is die Kalahari-truffel vir die eerste keer amptelik beskryf deur Paul C.Hennings as 

Terfezia pfeilii tot eer van Graaf Joachim von Pfeil, wat hierdie vrug in asyn ingelê van sy reis na 

die destydse suidwestelike Afrika (toe dalk nog nie amptelik kolonie nie) saamgebring het. 

Truffels groei ondergronds en is swamgewasse. Ek haal aan (Rainer Ling se bydrae): 

 Die Naba groei in simbiose met meerjarige plante; jy vind dit aan die voet van ‘n Stipagrostis 

uniplumis-pol of in die skadu van driedoring, gabbabos of kameeldoringbome. 



Ander symbiose-maats is onder andere kweekgras! (Cynodon dactylon) en moontlik die 

tsamma (Citrullus lanatus) en swarthaak (Akasia mellifera)  

Die truffels wat ons soek om te eet, is slegs die vrugliggam, dit is nie 

die hele gewas nie.                                              Mnr.Ling sê verder: Die 

Namas soek die Nabas (//hawas) in familiegroepe.Tydens die soektog 

het hulle ‘n sing-song wat Naba besing, hy moet tog asseblief vir hulle 

lag sodat hulle hom kan sien – dit is die verhewe barsie in die grond.                                                                                      

Met die hand of met ‘n stok moet die soeker die digte grasstand 

sywaarts druk om die verhewe barsies wel te kan waarneem – dit 

verlang ure lange se gebukte liggaamshouding.                       Hierdie 

gebarste bultjie grawe jy en sal die klein Naba omtrent 3-5 cm onder 

die grond kry. Namate die veldvrugte groter word, kan hulle selfs bo 

die grond op die bultjie uitsteek. Die grootste Nabas is so groot soos 

die vuis van ‘n jeugdige. 

Verhewe grondbarsie Dit lag vir die soeker 222 gram!!! 

Gewoonlik is die bolle so 6-7 cm in deursnee en rond, maar die vorms kan variëer. Buite-om is 

die bol bruin en bedek met baie fyn haartjies, binne-in gewoonlik wit, maar kan ook effens 

vuilwit wees. As jy dit skoonmaak en voorberei vir ete,kleur dit jou vingers geelbruin ; die kleur 

sit! Truffels ruik na vars grond en smaak baie lekker! Die 222-gram-truffel op die foto is ‘n 

besonder groot ene.Aanhaling Mnr. Ling: Versamel die Naba nie in plastieksakke nie – hulle 

sweet in die plastieksakke en druk teen mekaar tydens die soekery. Dit skei ‘n geel kleurstof af 

wat baie bitter is (as jy Nabas skil word jou hande heeltemal geel) en die veldvrugte kan 

sodoende ongenietbaar bitter raak – gebruik liefs stabiele plastiekemmers. Sodra die truffels by 

die huis kom, sprei hulle uit op die stoep in ‘n enkellaag sodat hulle mekaar nie kan druk nie.                                                        

Truffels kan vir “maer”tye gebêre word deur hulle te vries, daar is verskillende maniere. 

In 2001 het ons meer as 1 000 

kg, oor een ton, kon versamel.  

Vroër was daar ene Mnr.Pack 

wat ‘n fabriek bedryf het in 

Windhoek, waar hy die Nabas 

gewas, geskil en geskokvries 

het vir uitvoer na Duitsland. 



Dit het veel teenkanting in Europa veroorsaak en Mnr.Pack is verbied om die produk onder die 

“brand” Kalahari Trüffel te bemark; die saak was soortgelyk aan die gevestigde “brands” soos 

Port-wyn en Champagne. 

As truffels nie plante is nie, kom die vraag op: Mag vegetariërs en veganers dit eet? Die menings 

gaan ver uitmekaar; van hulle sê, alles wat nie oë het kan deur hulle geëet word, anderes wat 

baie streng is in hulle reëls eet dit nie. In elk geval, dit is proteïenryk en voedsaam en lekker, 

koningskos! Diegene wat allergies op sampioene reageer, moet eerder versigtig wees, te veel 

op ‘n slag kan ook nie goed wees nie, dus: hou matigheid voor oë. 

Volgens Rainer Ling grawe Bakoorjakkalsies baie graag truffels oop om dit dan te vreet..                                                                                      

Vlakvarke hou ook daarvan en ploeg die grond met hulle neuse letterlik om om die truffels by te 

kom. Heel waarskynlik vreet ratels ook,truffels, hulle vreet mos alles. 

Nie elke jaar is ons geseënd met hierdie  lekkerny nie, die weersomstandighede moet reg wees: 

bogemiddelde reënval en nog ‘n laaste reën in laat-laat somer of vroeg herfs is die vereiste . Na ‘n 

bogemiddelde reënseisoen , waarvoor ons baie dankbaar is, is ons dan ook nog bederf met ‘n 

buitengewoon goeie truffeloes  - die oosteboere het rede om groot te glimlag! 

 

 

 

 

Inligtingsbronne: 
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https//de.wikipedia.org/wiki/kalaharitrüffel 
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