TECHNISCHE FICHES
KRUIDEN

Technische fiche

2008

INHOUDSTABEL
BASILICUM............................................................................................................................................ 3
BIESLOOK.............................................................................................................................................. 4
BLADPETERSELIE................................................................................................................................ 5
BONENKRUID ....................................................................................................................................... 6
CHINESE BIESLOOK............................................................................................................................ 7
CITROENGRAS...................................................................................................................................... 8
CITROENMELISSE................................................................................................................................ 9
CITROENTIJM ..................................................................................................................................... 10
DILLE .................................................................................................................................................... 11
DRAGON .............................................................................................................................................. 12
GEMBER............................................................................................................................................... 13
KERVEL................................................................................................................................................ 14
KOREANDER....................................................................................................................................... 15
LAURIER .............................................................................................................................................. 16
LAVAS .................................................................................................................................................. 17
MARJOLEIN......................................................................................................................................... 18
MUNT.................................................................................................................................................... 19
OREGANO ............................................................................................................................................ 20
PEPERMUNT........................................................................................................................................ 21
POSTELIJN ........................................................................................................................................... 22
RODE BASILICUM.............................................................................................................................. 23
ROZEMARIJN ...................................................................................................................................... 24
RUCOLA ............................................................................................................................................... 25
SALICORNIA ....................................................................................................................................... 26
SALIE .................................................................................................................................................... 27
TIJM....................................................................................................................................................... 28
ZURING ................................................................................................................................................ 29

Technische fiche

2008

BASILICUM
“Ocimum basilicum”
De naam Basilicum stamt van het Griekse woord basileus af. Basileus betekent koning
of koninklijk. Basilicum wordt ook wel koningskruid genoemd.
Basilicum behoort tot de familie van de lipbloemigen. De éénjarige basilicumplant met
zachte, donkergroene, frisse, aromatische blaadjes, wordt 40 tot 60 cm hoog en bloeit in
schijntrossen met kleine roodwitte of groenwitte bloempjes. Er zijn ongeveer 150
variëteiten bekend.

Gebruik
Men kan het blad het beste fijnstampen of met de vingers verscheuren. De rijke pittige
geur van basilicum vult knoflook goed aan. Past vooral goed in volgende gerechten :
lamsvlees, kalfsvlees, kip, salades, tomaten-, groente- en kippesoep.
Medische eigenschappen
Basilicum is urineafdrijvend, koortsverlagend, kalmerend, bacteriologisch ontsmettend,
schimmelwerend en krampstillend.
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BIESLOOK
“Allium schoenoprasum”
Bieslook - ook wel pijpgras genoemd - komt voor in het grootste deel van het noordelijk
halfrond. Het behoort tot de lelieachtigen en is familie van de ui en knoflook. De
stengels zijn lang, smal en grasachtig en zijn 15 tot 50 cm hoog en bloeien met
lilapaarse, bolvormige bloemen. De bieslookpijpjes hebben een fijne, milde uiensmaak.

Gebruik
De fijngesnipperde pijpjes kunnen toegevoegd worden aan salades, soepen, dipsausjes,
eiergerechten, over gekookte aardappelen of gemengd met aardappelpuree is lekker en
decoratief, in ragout en ook in de befaamde kruidenboter op basis van look of bieslook,
dit laatste zowel als smaakmaker maar ook als kleurgever, het oog wil immers ook wat.
Bieslook kan men invriezen, dit evenwel fijngesneden, gedroogd verliest het snel zijn
aroma.
Medische eigenschappen
Bieslook werkt relaxerend, bevordert de eetlust en is vochtafdrijvend. Bieslook is rijk
aan vitamine A,B en C.
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BLADPETERSELIE
“Petroselinum crispum”
Bladpeterselie is een zacht kruid, fris van smaak . Wij kennen vandaag 2 soorten :
krulpeterselie met de bekende gekroesde blaadjes en bladpeterselie. Bladpeterselie heeft
gladde bladeren en heeft door een hoger water gehalte een fijnere smaak dan
krulpeterselie.
Bevat onder meer ijzer, kalk, fosfor, vitamine A, B12 maar vooral ook een flinke portie
vitamine C.

Gebruik
Als je peterselie nodig hebt voor een gerecht gebruik dan bladpeterselie in plaats van
krulpeterselie. Het dient pas na het koken van spijzen toegevoegd te worden omdat het
anders te veel van zijn smaak en frisheid verliest. Het wordt ook vaak samen met
knoflook aan boter toegevoegd om kruidenboter te vormen.
Bladpeterselie kan ook als salade gegeten worden, met een vinaigrette, een fijn gehakte
(rode) ui en eventueel wat walnoten erin maakt het een heerlijke en gezonde salade.
Medische eigenschappen
Het kruid is hartversterkend, geeft ons weerstand tegen infecties en is het een heuse
krachtbron. Peterselie wekt bovendien de eetlust op en vormt dus een uitstekend
ingrediënt voor soep.
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BONENKRUID
“Satureie montana”
We kennen 2 soorten Bonenkruid:*Satureja hortensis: éénjarig bonenkruid (fijne soort
met lange smalle blaadjes), en*Satureja montana: doorlevend bonenkruid (variant met
een iets sterker aroma en donkerder blad). Beide soorten bloeien van juni tot september
en zijn geliefkoosde snoepjes voor bijen en zijn tevens neven van de basilicum die ook
tot de familie van de lipbloemigen behoort. Bonenkruid komt het best tot zijn recht op
zonnige plaatsen en groeit in vochthoudende, humusrijke goed doorlaatbare
middelzware grond.

Gebruik
Wordt vooral gebruikt in de bereiding van peulvruchten. Dit maakt de gerechten beter
verteerbaar, vandaar ook de naam.
Medische eigenschappen
Voorkomt gasvorming, is ontstekingsremmend. Is ideaal voor de spijsvertering.
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CHINESE BIESLOOK
“Allium tuberosum”
Chinese bieslook (chin suàn) lijkt erg veel op gewone bieslook. Ze zijn familie van
elkaar. Het blad van de Chinese bieslook is wat grover en breder. Het heeft een zachte
knoflooksmaak en kan daarom dienen als vervanger van knoflook.

Gebruik
Chinese bieslook is te gebruiken in salades, ragouts, sauzen, dressings of in
roerbakgerechten. Het kan goed worden meegekookt of gestoofd. De bloemetjes ervan
kunnen gebruikt worden voor het garneren van gerechten.
Medische eigenschappen
Het bevordert de eetlust en de spijsvertering en werkt vochtafdrijvend.
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CITROENGRAS
“Cymbopogon citratus”
Citroengras - of sereh is een aromatische grassoort met kleine, dikke wortels, met spits
toelopende stengels. Dankt haar naam aan het frisse citroenaroma dat uit het sap van de
stengel komt.

Gebruik
In de Indonesische en Chinese keuken wordt het kruid gebruikt in marinades, soepen,
sausen,gevogelte en visgerechten alsmede in rijstgerechten. Ook lekker in alle curry
gerechten en Indonesische boemboes (pasta).
U kunt het onderste gedeelte zeer fijn snijden en aan het gerecht toevoegen. Voor
soepen snijdt u het citroengras in grovere stukken van ongeveer 2 cm en gebruikt u het
als smaakmaker. U verwijdert dan het citroengras voor het serveren. U kunt sereh ook
gedroogd en gemalen kopen. Wees dan zuinig met het kruid want de smaak overheerst
snel
Medische eigenschappen
De olie heeft ontstekingswerende eigenschappen en wordt ook gebruikt om koorts te
bestrijden. Deze werkt tevens kalmerend en is door de sterke citroengeur
insektenwerend.
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CITROENMELISSE
“Melissa officinalis”
Citroenmelisse komt vooral gecultiveerd voor, maar in zuidelijke streken ziet men hem
wel eens in het wild in hagen en langs wegen. Citroenmelisse is een overblijvende of
vaste kruidachtige plant. De plant bloeit van juli tot augustus met lichtgele of witte
bloemen. De blaadjes zijn frisgroen, gekarteld en met een opvallende nerfstructuur, net
zoals muntblaadjes. De geur van citroenmelisse is wel totaal verschillend:
citroenmelisse verspreidt een doordringende, honingzoete citroengeur.

Gebruik
Hak verse bladeren fijn in salades, witte sauzen voor vis, mayonaise, zuurkool of haring
in het zuur. Voeg citroenmelisse toe aan fruitsalades, gelei, custardpudding,
vruchtendranken en wijnen. Aftreksel van verse bladeren voor melisse thee.
Voeg citroenmelisse toe aan gemengde azijnsoorten, probeer citroenmelisse met
dragon.
Medische eigenschappen
Gebruik melisse o.a. bij; allergieën, astma, bronchitis, chronische hoest, gebrek aan
eetlust, depressie, migraine, misselijkheid, ingewandstoornissen, hartkloppingen,
opgeblazen gevoel, slapeloosheid, angst, depressiviteit, spanning, shock en stress.
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CITROENTIJM
“Thymus citriodorus variegatus”
Citroentijm vormt eveneens struikjes, die in vergelijking met de echte tijm een stuk
lager en breder zijn. Deze plant lijkt erg op de gewone tijm Citroentijm is aromatisch
met een lichte citroensmaak.

Gebruik
Kan gebruikt worden in koude en warme gerechten. Tijm kan zonder bezwaar
meegebakken of gekookt worden, het is één van de weinige kruiden die erg goed tegen
verhitten kan.
Takjes met blaadjes wassen. Heel gebruiken en voor consumptie uit de bereiding
verwijderen of de blaadjes van de takjes plukken (of stropen) en de takjes weggooien.
Citroentijm is lekker bij vis, gevogelte en kalfsvlees
Medische eigenschappen
Tijm is effectief bij bronchitis & laryngitis. Wordt ook gebruikt om zijn rustgevende
werking.
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DILLE
“Anethum graveolens”
Dille is nauw verwant aan venkel. In tegenstelling tot venkel vormt dille meestal maar
één stengel die tot 60 cm hoog kan worden. De blaadjes zijn zeer fijn ingesneden. Dille
gaat in de keuken goed samen met zure ingrediënten zoals azijn, yoghurt en zure room.

Gebruik
Vers dillegroen is fijn en decoratief op salades. Fijngehakt hoort het bij verse kaas en in
vinaigrettes. Verse blaadjes vormen ook een uitstekend kruid in soepen, visschotels, bij
mosselen en paling. Voeg verse dilleblaadjes altijd kort voor het serveren toe, anders
verliezen ze hun aroma. Dillezaadjes maken zwaar verteerbare schotels lichter, daarom
passen ze goed in koolgerechten en bij vette vis.
Medische eigenschappen
Dille bevordert de spijsvertering en heeft een kalmerende invloed.

Technische fiche

2008

DRAGON
“Artemisia dracunculus”
Dragon is een kruid dat tot 50 cm hoog kan worden. De blaadjes zijn smal en
speervormig en verspreiden een heel scherpe geur. Verse dragon heeft een bijzonder
sterk aroma en een veel fijnere smaak dan gedroogde blaadjes. Het keukenkruid smaakt
het sterkst wanneer men het oogst vóór de bloei en men dient het steeds vers te
gebruiken.

Gebruik
Dragon wordt vooral gebruikt in kip- en eiergerechten, salades, vinaigrettes
(tartaarsaus). Een dragon- of bearnaisesaus maakt van onze maaltijden één culinair
festijn . Ook de populaire dragonazijn smaakt enorm lekker bij salades en ook in soepen
is dragon complementair (venkelsoep, tomatensoep ....).
Optimaal is wanneer men het kort laat mee opwarmen en vóór het opdienen toevoegt
aan de gerechten. Gebruik het ook met mate want de doordringende smaak overheerst
snel andere ingrediënten.
Medische eigenschappen
Stimuleert de spijsvertering, heeft een kalmerend effect bij maagkrampen en ook bij een
hikaanval is het een redder in nood.
Technische fiche

2008

GEMBER
“Zingiber officinalis”
De naam gember komt van het Sanskriet “singabera”. Dit betekent “geweivormig”.
Gember is de wortelstok van de gemberplant die wordt gekookt in water.

Gebruik
Gember wordt gebruikt in soepen, bij vlees en in curry’s. Kan tevens gebruikt worden
bij de bereiding van brood, koekjes, sauzen en desserts.
Medische eigenschappen
Gember is eetlustopwekkend, windverdrijvend en stimulerend.
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KERVEL
“Anthriscus cerefolium”
Kervel is een inheemse plant in Zuidoost-Europa en West-Azië. Behoort tot de
schermbloemigen en is familie van peterselie. Het is een tweejarig kruid en wordt tot
70 cm hoog. Het heeft lichtgroene twee- tot driemaal geveerde blaadjes met diep
ingesneden lobben. Kervel bloeit met kleine, witte drie- tot vijfstralige bloemschermen
en bloeit pas in het tweede jaar. De stengels zijn hol. Kervel heeft een lichte,
anijsachtige smaak.

Gebruik
Hou je ook van anijs, dan ben ik er zeker van dat je de smaak van kervel zal waarderen.
Niet voor niets is dit keukenkruid enorm populair, zowel in de Belgische maar ook in de
vermaarde Franse keuken. Als keukenkruid zijn de malse jonge blaadjes te gebruiken in
soepen, salades, sauzen, gegrilde vis- en vleesgerechten en het is heel lekker in een
kaasomelet.
Medische eigenschappen
Kervel is eetlustopwekkend, werkt bevorderend op de stofwisseling, reinigt het bloed, is
opwekkend, vochtafdrijvend en zwellingverminderend. Het heeft een heilzame werking
bij bronchitis en astma.
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KOREANDER
“Coriandrum sativum”
Koreander van oorsprong west-Aziatisch en wordt tegenwoordig vooral verbouwd in
Zuid-Europa, India en Zuid-Amerika.
De korianderplant is nauw verwant aan karwij, venkel, dille en anijs. De vorm van de
bladeren doet denken aan bladpeterselie. De schermbloemen van de koriander zijn wel
mooi, maar ruiken onaangenaam. Na het drogen worden de zaden geelbruin en
verspreiden ze een muskusachtige citroengeur. Verse korianderbladeren moeten stevig
zijn en knapperig groen.

Gebruik
De Aziatische keuken gebruikt verse koriander in salades, soepen en sauzen. Om
gewone rijst wat smakelijker te maken kan u wat fijngehakte korianderblaadjes door de
gekookte rijst mengen. In Noord-Afrika wordt verse koriander gebruikt zoals peterselie
en kervel. Korianderzaad geeft een bijzonder aroma aan visgerechten en schaaldieren.
Medische eigenschappen
Verse koriander bevat veel vitamine A. Het kruid heeft ook een antireumatische
werking en helpt bij gewrichtspijn. Door op de zaden te kauwen kan u de onaangename
geur van knoflook neutraliseren.
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LAURIER
“Laurus nobilis”
Laurier is afkomstig uit het Midden-Oosten rondom het gebied van de Eufraat en de
Tigris .
De laurier is een sierlijke groenblijvende struik of boom, doorgaans in een bol- of
piramidevorm gesnoeid. De blaadjes zijn donkergroen en lancetvormig. Ze worden al
meer dan 2000 jaar als keukenkruid gebruikt.

Gebruik
Laurierblaadjes kan u vers of gedroogd, geheel of versneden gebruiken. In de keuken
gebruikt u best gedroogde blaadjes, want de verse smaken bitter. Hoe langer de blaadjes
meekoken, hoe kruidiger het gerecht wordt. Met laurier kan u soepen, sauzen,
eenpansgerechten, vlees, gevogelte, peulvruchten en marinades kruiden. Laurier is ook
een onderdeel van het 'bouquet garni' dat bestaat uit een half laurierblad, 2 takjes
peterselie en een takje tijm. Met dit kruidenboeket geeft u smaak aan wild, gevogelte,
sauzen en soepen.
Medische eigenschappen
Laurier heeft een antiseptische werking. Is vochtafdrijvend en bevordert de eetlust en de
spijsvertering. Laurier is een natuurlijk antidepressivum.
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LAVAS
“Levisticum officinalis”
“Levare” betekent “verlichten”. Lavas werkt verlichtend, vandaar ook de naam.
Lavas is een sterk aromatische plant, die naar selder smaakt. De plant kan tot 2 meter
hoog worden en heeft diepgroene geveerde bladeren. In juni verschijnen de kleine
groengele bloemschermen.

Gebruik
Lavas geeft een pittige smaak aan soep, saus, roereieren, spinazie, wortelen en
aardappelen. Kan tevens gebruikt worden in salades. Ook heerlijk in de bereiding van
mosselen.
Medische eigenschappen
Lavas is maagversterkend en helpt bij buikkrampen. Het bevordert tevens de
spijsvertering en wekt de eetlust op.
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MARJOLEIN
“Origanum marjorana”
Marjolein komt zelden verwilderd voor. Deze plant wordt veelvuldig in tuinen
gekweekt. Het is een half winterharde plant. De bloemen van Marjolein zijn wit of licht
rood. De bladeren zijn middelgroen en aan beide zijde grijsviltig behaard.

Gebruik
Marjolein heeft een uitgesproken kruidige smaak. Kan goed gedroogd worden.
Marjolein is geschikt voor stevige groentesoepen, pasta, vis, wild, rundvlees, kip,
worstjes en gehaktbrood. Tomaten, courgettes, aardappelen en paprika passen goed bij
het kruid. Marjolein wordt ook gebruikt in omeletten en in gerechten met kaas.
Een aftreksel kan gebruikt worden als aromatische thee. Het kan fijngehakt worden en
gebruikt worden in salades of botersauzen.
Medische eigenschappen
Marjolein werkt kalmerend, krampstillend, pijnstillend en windverdrijvend.
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MUNT
“Mentha”
“Mentha” komt uit de griekse mythologie. Mentha was de nimf die in de plant werd
veranderd die wij nu munt noemen. Er zijn diverse muntsoorten. De meest bekende zijn
de Kruizemunt en de Pepermunt.
Kruizemunt of groene munt heeft intens ronde, geurende blaadjes. De bloemen zijn
klein en paars.

Gebruik
Bij lamsvlees (denk aan de Engelse mintsauce), in (fruit)salades (vooral met aardbeien),
bij peultjes, worteltjes en nieuwe aardappeltjes. En ook leuk als garnering op een mooi
dessert. Hele takjes en gedroogde blaadjes kunnen worden meegestoofd. Verse
fijngesneden blaadjes pas op het laatste moment toevoegen. Ook lekker bij ijs en
cocktails.
Medische eigenschappen
Munt is krampwerend.
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OREGANO
“Oreganum vulgare”
Oregano is een doorlevende vaste kruidachtige plant behorende tot de lipbloemigen. De
plant wordt 30 tot 60 cm hoog. De bladeren zijn ovaal, puntig, gaafrandig en
donkergroen en smaken naar peper. Oregano bloeit van juli tot september met witte of
roze/rode bloemen. Oregano wordt wel eens verward met Marjolein. Hoewel de smaak
en geur weinig verschillend is met die van oregano is marjolein echter een éénjarig
keukenkruid (dus ieder jaar opnieuw zaaien), het is niet zo groeikrachtig en ook kleiner
van blad.

Gebruik
Oregano wordt gebruikt in palinggerechten, salades, in tomatenschotels, bij gebraden
groenten, aardappelgerechten , op pizza en ook bij paddestoelgerechten.
In pastagerechten en rijstschotels (zoals risotto) is Oregano subliem. Het verbetert de
smaak van eigerechten (omeletten), frittata en quiches.
In marinades en bij de afwerking van gebraden of gestoofd rund - en varkensvlees, en
bij gevogelte geeft oregano een apart karakter aan het gerecht.
Medische eigenschappen
Oregano heeft een ontsmettende, pijnstillende en verlichtende werking.
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PEPERMUNT
“Mentha piperita”
Pepermunt is een zich snel verbreidende meerjarige winterharde plant. Pepermunt bloeit
van juli tem. september met kleine violette bloempjes. De bladeren zijn mintgroen en
staan kruisgewijs tegenover elkaar op de stengel. De bladeren zijn langwerpig, eivormig
en gezaagd en hebben een opvallende mentholgeur.

Gebruik
Maak een aftreksel van afzonderlijk of gemengde muntsoort(en) voor een verfrissende
thee. Munt is heerlijk in muntsauzen, muntazijn en muntsiropen.
Voeg de verse bladeren toe aan nieuwe aardappelen, dipsaus met knoflook en kwark,
erwten, fruitsalades en dranken. Voeg munt eveneens toe aan chocoladecake,
nagerechten en aan gebak met rozijnen of bosbessen. Munt past het beste bij lamsvlees.
Gebruik munt spaarzaam in soepen en vullingen.
Medische eigenschappen
Met zijn frisse, scherpe smaak is munt, afzonderlijk of in mengsels, goed voor de
spijsvertering.
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POSTELIJN
“Portulaca oleracea”
Postelein is een schriel Indisch plantje dat op zanderige grond bijzonder goed groeit.
Afhankelijk van het seizoen is zowel winter- als zomerpostelein verkrijgbaar. De kleine
ruitvormige blaadjes van de postelein hebben een friszure smaak.
Winterpostelein is een teer plantje waarvan de ruitvormige blaadjes meestal gebruikt
worden voor salades of stampot.
De zomer postelein is wat forser van structuur, de stengels en de blaadjes zijn vleziger,
en geschikt om te koken.

Gebruik
In de soep - kort koken, pureren, bouillon en sinaasappelsap toevoegen.
Als salade met blokjes peer en rozijnen.
Gekookt bestrooien met geraspte Parmezaanse kaas.
Medische eigenschappen
Het plantje is vitamine- ,nitraat- en energierijk en het bevat tevens zeer veel ijzer.
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RODE BASILICUM
“Ocimum basilicum purpurascens”
Rode basilicum of opaal basilicum heeft paarse tot bijna zwart bladeren en roze
bloemen. Dit is een zeer aromatische plant met vleugjes munt en kruidnagel. Heeft een
iets sterkere smaak dan van de bekende, grootbladige soort.

Gebruik
Omwille van zijn kleur en uitstekende smaak is rode basilicum voortreffelijk te
combineren met rijstgerechten. Basilicum is een echt tomatenkruid, maar het past ook
uitstekend bij knoflook, uien, pastagerechten en salades. Ook gestoofde groenten zoals
courgettes of aubergines smaken heerlijk met wat basilicum. U mag basilicum laten
meekoken: het kruid wint zelfs nog aan smaak.
Medische eigenschappen
Basilicum bevat calcium en vitamine C. Het stimuleert de spijsvertering en werkt
verlichtend bij kramp. De geur van basilicum kan hoofdpijn verzachten en depressieve
gevoelens verjagen.
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ROZEMARIJN
“Rosmarinus officinalis”
Rozemarijn is een groenblijvend struikje uit het Middellandse-Zeegebied. De blaadjes
lijken op naalden en geuren buitengewoon sterk. De smalle naaldachtige bladeren zijn
aan de bovenkant donkergroen en aan de onderkant wit.
De smaak is doordringend, pittig en kamferachtig. Van mei tot juni draagt het kruid
witte of paarse bloempjes.

Gebruik
Gebruik rozemarijn altijd met mate, want de doordringende smaak overheerst snel
andere ingrediënten. Rozemarijn is lekker in stoofschotels, in soepen en bij lamsvlees.
Het is ook een onmisbaar barbecuekruid. Groenten zoals erwten, bonen, champignons
en bloemkolen worden lekkerder en bovendien beter verteerbaar met een beetje
rozemarijn. U kan rozemarijn mee laten koken, de smaak wordt alleen maar beter.
Medicinale kenmerken
U kunt het gebruiken voor een verfrissend bad met een aftreksel van de blaadjes (3
eetlepels gekneusd blad per liter kokend water). Let wel, één zo'n aftreksel is
voldoende! Ook om uw haar te spoelen.
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RUCOLA
“Eruca sativa”
Rucola ook wel ‘raket’, 'roquette' of 'notenkruid. Het is een slasoort met een pikante
nootachtige smaak.
Deze fijne bladgroente wordt in jonge toestand geoogst en veel gebruikt in de
mediterrane keuken.
Het is een onmisbaar bestanddeel van de Zuid-Franse 'salade mesclun'.

Gebruik
Rucola kan als spinazie worden bereid maar doorgaans wordt het als rauwkost gebruikt.
Rucolablaadjes verwerkt u rauw in groene salades, aardappelsalade en tomatensalade.
Ze smaken ook zeer lekker in koude en warme pastaschotels. Gekookt en gepureerd kan
u rucola aan soepen en sauzen toevoegen als extra smaakmaker. Met rucola kan u ook
een pestovariant bereiden.
Medische eigenschappen
Rucola werkt vochtafdrijvend en maagversterkend. Volgens kruidenkenners uit
vroegere tijden verlicht rucola pijn.
Technische fiche
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SALICORNIA
“Salicornia europaea”
Zeekraal lijkt op een soort "minicactusje" zonder stekels (Salicornia = "zoute-kraaltje").
Zeekraal is een stengelgroente en bestaat uit vertakte, vlezige, groene of roodachtige
stengeltjes. Zeekraal groeit oorspronkelijk langs de Noordzeekust en wordt alleen als
jonge plant gegeten. De groente heeft een uitgesproken zoute, visachtige smaak. De
jonge malse stengeltjes zijn verkrijgbaar vanaf april tot juli.

Gebruik
Salicornia, ook soms zeebonen of zeeasperges genoemd, is veelzijdig in gebruik, en
geeft een uitstekend zeearoma aan visgerechten en vleesschotels, salades, deegwaren en
gebraden gerechten.
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SALIE
“Salvia officinalis”
Salie is een mooie welriekende heester die 30 tot 100 centimeter hoog wordt. De plant
groeit in dichte bundels van vertakte, behaarde stengels. De bladeren groeien in paren
zijn grijsgroen van kleur vaak met gele vlekken op oude bladeren. Ze zijn dik, donzig
en hebben een ovale vorm. De bladeren ontwikkelen (bij aanraking) een sterke geur en
hebben een wrange, warme smaak.
Ook de gedroogde bladeren zijn uitermate aromatisch en pittig. De bloemen zijn
lichtpaars tot blauw.

Gebruik
Enkele verse blaadjes bij vette gerechten vergemakkelijkt de spijsvertering.
Salie past uitstekend bij alle varkensvlees en gansgerechten.
De bloemen van salie zijn geschikt om in salades te versnipperen. Het blad is goed te
combineren met andere sterke smaken. Het maken van salieazijn en salieboter is het
proberen waard.
Medische eigenschappen
Salie bevordert de spijsvertering. Is antiseptisch, stimulerend, hoeststillend. Bevordert
wondheling.
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TIJM
“Thymus vulgaris”
De naam tijm komt van het griekse woord “thyos”, dat geurig hout betekent. Er zijn
vele soorten tijm, maar alleen de echte tijm wordt gebruikt in de keuken. De echte tijm
is een kleine meerjarige plant, wordt ongeveer 25 cm hoog en heeft kleine licht naar
boven opgerolde eivormige blaadjes. De klokvormige in trosjes groeiende bloempjes
bloeien in het voorjaar en zijn zacht roze tot lila van kleur.

Gebruik
Tijm is goed te combineren met vette voedingsmiddelen, zoals varken, eend en gans,
omdat het de vertering ervan bevordert. In de Franse keuken is het naast het gebruik van
peterselie en laurierblad een belangrijk ingrediënt in Bouquet Garni. Verder kan men
tijm toevoegen aan bonensoep, vegetarische schotels, groenten, vis en vlees.
Medische eigenschappen
Tijm helpt bij verkoudheid, versterkt de longen, kalmeert de lever, bevordert de
nachtrust en voorkomt nachtmerries.
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ZURING
“Rumex acetosa”
Zuring komt van nature in grasbermen, weilanden en ruigten voor - bijna overal waar de
grond goed vochtig is. Het wordt ook gekweekt voor gebruik in de keuken. Zuring heeft
pijlvormige bladeren. De plant wordt tussen de zestig centimeter tot een meter hoog. In
mei - juni bloeit de plant met een flinke bloempracht.
De zure en frisse smaak waaraan de plant haar naam dankt wordt veroorzaakt door
oxaalzuur.

Gebruik
De bladeren kunnen in combinatie met kropsla als salade gegeten worden. Zuring wordt
ook in soepen gebruikt en als spinazie gekookt. Vooral in salades smaken de verse
jonge blaadjes zeer goed. De blaadjes kunnen ook gebruikt worden in vissauzen.
Zuringblad kan worden gebruikt om melk mee te stremmen. Zo kun je er kwark van
maken.
Medische eigenschappen
Zuring is vochtafdrijvend en bloedzuiverend. Het lichaam reageert op zuring met onder
meer de aanmaak van meer rode bloedlichaampjes. Ook bevat zuring vitamine C.
Huidaandoeningen als acné zijn te behandelen met een kompres met het blad van
zuring. Zuring is een goede bron voor vitamines A, B1 en C.
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ANANASSALIE
“Salvia elegans”
Ananassalie is een plant met ovale, puntig toelopende bladeren, die zacht aanvoelen.
De smaragdgroene blaadjes geuren en smaken heerlijk naar ananas, vandaar ook de
naam.

Gebruik
De versnipperde blaadjes zijn zeer lekker verwerkt in fruitsap of andere koude dranken.
Ze kunnen ook toegevoegd worden aan cakedeeg, dit geeft het gebak een frisse smaak.
Ze geven tevens een fantastisch aroma aan varkensvleesgerechten en sauzen.
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APPELMUNT
“Mentha suaveolens”
Appelmunt is een winterharde vaste plant met groene wollige blaadjes met witte
onregelmatige vlekken. De blaadjes geuren en smaken heerlijk naar appel.

Gebruik
Wordt gebruikt bij de bereiding van thee.
Medische eigenschappen
Helpt bij verkoudheid en spijsverteringsstoornissen.
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BEGONIABLAD
“Begonia tuberhybrida”
Het blad van de begoniaplant is donkergroen, langwerpig, licht behaard en sterk getand.
Het heeft een pikante, peperachtige, zure smaak.

Gebruik
Het fijngesnipperde blad geeft een frisse en pittige smaak aan uw zomerse salades.
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BERGAMOT
“Monarda fistulosa”
Deze vaste plant heeft getande, lichtbehaarde bladeren. In de zomer verschijnen
prachtige lilamauve bloemen. Bergamot heeft een sterk kruidige smaak met een vleugje
munt.

Gebruik
De sterke smaak past uitstekend bij vlees. Men kan er een lekker kopje thee mee zetten.
Medische eigenschappen
Helpt bij verkoudheid.
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BRANDNETEL
“Urtica dioica”
De naam urtica dioica komt van het Latijnse uro en betekent “ik brand”. Dit verwijst
naar het prikkelend karakter van de plant. Brandnetel heeft groene, zaagvormige
bladeren met een donzige onderkant en is bedekt met brandharen. Hij bloeit vanaf juni
met in trossen hangende bloemen.

Gebruik
Brandnetel kan gegeten worden als spinazie, maar is ook zeer lekker verwerkt in soep
of kaas (brandnetelkaas).
Medische eigenschappen
Brandnetel is rijk aan vitamine A & C, ijzer en mineralen. Werkt tegen reuma. Is zeer
doeltreffend bij blaas- en nierontstekingen. Heeft een bloedzuiverende werking.
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BRONZE VENKEL
“Foeniculum vulgare purpureum”
Deze 2 meter hoge plant heeft varenachtige bladeren met een lichte bronskleur. Hij
draagt in de zomer grote, platte schermen van kleine gele bloemen. Deze hebben een
anijsgeur.

Gebruik
De bladeren worden gebruikt in salades, de stengels op de barbecue en de zaden voor
lamsvlees, varkensvlees en groenten.
Medische eigenschappen
Helpt tegen winderigheid, buikpijn, maagzuur en indigestie.
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CHOCOLADEGERANIUM
“Pelargonium chocolate peppermint”
De chocoladegeranium heeft groen rond gelobte bladeren met in het midden een bruine
vlek. Wanneer men de fluwelen blaadjes kneust komt er een chocoladegeur vrij. In de
zomer verschijnen kleine, roze trossen bloemen.

Gebruik
Verse bladeren in melk laten trekken en hiervan pudding of vla maken.
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CITROENBASILICUM
“Ocimum basilicum citratum”
De kleine lichtgroene blaadjes en witte bloempjes van de citroenbasilicum verspreiden
een zoet citroenaroma.

Gebruik
Wordt gebruikt om vis en vlees op smaak te brengen. Maar de kleine blaadjes en
bloemen zijn ook een uitstekende aanvulling bij ijs en andere zoete desserts.
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CITROENBEGONIA
“Begonia tuberhybrida”
Deze kleine plant heeft diepgroene, stervormige blaadjes met bruine vlekken. De randen
zijn sterk getand en behaard. Het blad heeft een pittige citroensmaak.

Gebruik
Fijngesnipperd in salades.
Medische eigenschappen
Ze bevatten veel vitamine C en bevorderen de eetlust.
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CITROENGERANIUM
“Pelargonium crispum”
Deze 60 cm groenblijvende vaste plant heeft kleine, driedelige, geplooide bladeren.
Deze hebben een sterke citroengeur en smaak. In de zomer verschijnen kleine roze
bloemen.

Gebruik
Verse bladeren in melk laten trekken en hiervan pudding of vla maken.

Technische fiche

2008

CITROENMUNT
“Mentha citrata”
Citroenmunt is een vaste plant met langwerpige, gezaagde lichtgroene bladeren. Deze
hebben een heerlijke citroengeur en smaak.

Gebruik
De verse blaadjes kunnen gebruikt worden in salades, sauzen, soepen, groente- en
vleesgerechten. Men kan er ook een verfrissende thee mee zetten.
Medische eigenschappen
Helpt bij verkoudheid.

Technische fiche

2008

CITROENVERBENA
“Aloysia triphylla”
Deze bladverliezende struik heeft lancetvormige bladeren met een sterke citroengeur en
smaak. Ze staan in kransen van 3 langs de stengel. De bloemen verschijnen in de zomer.
Deze zijn wit met een vleugje lila en hebben een e citroengeur.

Gebruik
De blaadjes kunnen gebruikt worden in olie, azijn, vruchtenpudding, gelei en gebak.
Medische eigenschappen
Ondersteunt de spijsvertering, werkt licht kalmerend en ontspannend.
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CURRYPLANT
“Helichrysum italicum”
De curryplant heeft smalle, naaldvormige bladeren, zilvergrijs van kleur. In de nazomer
verschijnen mosterdgele bloemtrossen . De plant verspreidt een zoete, milde kerriegeur.

Gebruik
Twijgjes toevoegen aan soepen, stoofpotten, rijstschotels of gestoomde groenten. Ook
heerlijk bij vis- en vleesgerechten.
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DASLOOK
“Allium ursinum”
Daslook is een 40 cm hoge plant met langstelige, donkergroene, elliptische bladeren. In
mei-juni verschijnen witte stervormige bloemen. Hij verspreidt een sterke
knoplookgeur.
De Latijnse naam “ursinum” is ontstaan door het oude bijgeloof dat beren deze plant als
eerst verorberden bij het ontwaken uit hun winterslaap.

Gebruik
Verse blaadjes rauw of gekookt in salades en soepen. Fijngesnipperd geeft het een
pikante smaak aan verse kaas en kwark.
Medische eigenschappen
Stimuleert de spijsvertering en helpt een verstoorde darmflora. Heeft een
bloedzuiverende werking.
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DOVENETEL
“Lamium album”
De dovenetel heeft hartvormige, getande donkergroene bladeren. De dovenetel heeft in
tegenstelling tot de brandnetel geen stekels en brandt niet. Vandaar ook de naam.
De witte lipvormige bloemen staan kransvormig rond de stengel en zijn rijk aan nectar.

Gebruik
Van de jonge blaadjes kan men soep bereiden. Ze kunnen ook verwerkt worden in
salades. Bereid als spinazie een niet te versmaden lekkernij.
Medische eigenschappen
Helpt bij nierklachten.
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DUIZENDBLAD
“Achillea millefolium”
Achillea is ontleend aan de griekse mythologie. Achilles maakte gebruik van de
bladeren van duizendblad om de gewonde krijgers te genezen.
Duizendblad is een plant met dubbelgeveerde bladeren. Deze hebben een lichte smaak.
In de zomer verschijnen kleine grijswitte bloemen in schermvormige trossen.

Gebruik
De jonge blaadjes smaken heerlijk in salades.
Medische eigenschappen
Bloedstelpend & koortswerend.
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ENGELWORTEL
“Angelica archangelica”
Engelwortel is een winterharde plant met heldergroene bladeren. De bladeren hebben
een droge, bittere, anijsachtige smaak. Hij bloeit in het tweede jaar met ronde schermen
van zoetgeurende, groenwitte bloempjes.

Gebruik
De jonge blaadjes hakken en toevoegen aan salades, soepen of roerbakgerechten. Kan
ook bereid worden zoals spinazie. De stengels worden gebruikt in de bereiding van
rabarbermoes. Engelwortel wordt ook gebruikt om alkoholische dranken te
aromatiseren.
Medische eigenschappen
Heeft een bacterie- en schimmelwerende werking. Helpt bij verkoudheid, indigestie en
bloedarmoede. Een thee van jonge bladeren helpt bij spanningshoofdpijn.
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FENEGRIEK
“Trigonella foenum-graecum”
Fenegriek heeft middengroen bladeren die samengesteld zijn uit 3 ovale blaadjes. Deze
hebben een licht gekartelde rand. De blaadjes hebben een bittere smaak en ruiken naar
vers hooi.

Gebruik
Wordt vooral gebruikt in de Indische (curry’s), Arabische (gebak en brood) en NoordAfrikaanse (vlees en vis) keuken. De jonge blaadjes kunnen bereid worden als groente.
Medische eigenschappen
Fenegriek is rijk aan ijzer en koper. Helpt bij aderproblemen, is ontstekingswerend en
stimuleert de eetlust.
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GEMBERMUNT
“Mentha gentillis”
Deze plant met goud gevlekte blaadjes, ook wel gekend onder de naam “bonte
edelmunt”, heeft een zachte, fruitige gembersmaak en geur.

Gebruik
Wordt vooral gebruikt in de thaise keuken, maar is dankzij zijn fruitige smaak goed te
combineren met zalm, fruit en tomaten.
De gedroogde blaadjes kunnen ook verwerkt worden in pot-pourris.
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HYSSOP
“Hyssopus officinalis”
Deze 80 cm hoge plant heeft kleine lancetvormige bladeren. Deze hebben een bittere
smaak. In de zomer verschijnen prachtige blauwe bloemen. Deze verspreiden een zoete,
muntachtige anijsgeur.
De naam hyssop komt van het Hebreeuws “ezob”, dit betekent “heilig kruid”.

Gebruik
De bloemen worden gebruikt in salades. De bladeren worden gebruikt in soepen,
hutsepot en marinades. Maar ook bij varkensvlees, lamsvlees, gevogelte en vis.
Medische eigenschappen
Tonicum voor het spijsverterings- en zenuwstelsel en heeft een zuiverende werking.
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HEEMST
“Althaea officinalis”
Deze grijsgroene winterharde plant heeft grote, fluweelachtige, gekartelde traanvormige
bladeren. De roze bloemen verschijnen in de herfst.
Heemst was vroeger het basisingrediënt voor het maken van marsh mallow. De wortel
bevat namelijk een slijmachtige stof die water verdikt. En dit samen met suiker
verhitten, geeft de zachte zoete pasta van de marsh mallow.

Gebruik
Ter garnering van salades. Kan ook gebruikt worden in kruidenolie en azijn. Kunnen
ook gestoomd worden en als groenten worden geserveerd.
Medische eigenschappen
Helpt bij bronchitis, huidinfecties, oogontstekingen en insectenbeten.

Technische fiche

2008

IJSPLANT
“Mesenbryanthemum cyrtallinum”
Dit kleine niet alledaagse plantje heeft dikke, vlezige blaadjes met golvende rand die
bezet zijn met kristalachtige druppels. Deze druppels zijn kliertjes die natriumcarbonaat
uitscheiden. Vandaar wordt de plant ook wel sodaplant genoemd. De blaadjes hebben
een lichte zout smaak.

Gebruik
Kan bereid worden als spinazie of rauw verwerkt in salades.
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IJZERKRUID
“Verbena officinalis”
Ijzerkruid is een eenjarige plant met een dunne opgaande stengel. Het blad is smal en
veervormig. In juni verschijnen zeer kleine lila-roze bloemen. De bladeren hebben een
zeer bittere smaak.

Gebruik
Wordt vooral gebruikt in thee- en likeurbereidingen.
Medische eigenschappen
Diuretisch, kalmerend, ontstekingsremmend en bloedstelpend.
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KANEELBASILICUM
“Ocimum basilicum cinnamon”
Deze variant heeft groene blaadjes en paarse stengels en bloemen. De blaadjes hebben
een kaneelsmaak en aroma.

Gebruik
Kaneelbasilicum kan verwerkt worden in roerbakgerechten, fruitsalades, appelmoes,
confituren en thee.
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LIEVEVROUWBEDSTRO
“Galium odoratum”
Een vaste plant met witte stervormige bloemen en smalle groene bladeren in kransen
van 6 tot 8. Het is een uitstekende bodembedekker. Galium komt van het grieks “gala”
(melk). Vroeger werd lievevrouwbedstro gebruikt bij de kaasbereiding om melk te
stremmen. “odoratum” is het latijn voor geurig. Dit kleine plantje verspreid een zachte
hooigeur.

Gebruik
De verse blaadjes worden gebruikt als smaakmaker in drankjes of men kan er thee van
trekken.
Medische eigenschappen
Helpt bij maagpijn, slapeloosheid en stress. Heeft een bloedzuiverende werking.
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LIMOENBLAD
“Citrus aurantifolia”
Het limoenblad is donkergroen, eivormig met spitse punt en is afkomstig van de
limoenplant. Wordt vers of gedroogd verkocht.

Gebruik
Wordt gebruikt in de thaïse en indonesische keuken. Zij parfumeren uitstekend vis- en
gevogeltegerechten.
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MARIADISTEL
“Silybum marianum”
Mariadistel is een plant die ongeveer 150 cm hoog kan worden. Hij heeft wasachtige,
groene bladeren met witte vlekken en stekels aan de rand. De witte vlekken zouden
volgens een legende afkomstig zijn van de moedermelk die Maria op de distel zou
hebben laten vallen. De stengel eindigt in een purperen gestekelde bloemkorf.

Gebruik
De jonge blaadjes kunnen gekookt worden als spinazie of fijngesnipperd in salades.
Medische eigenschappen
Mariadistel bevat silymarine. Deze stof werkt op de lever. Vandaar dat dit kruid zeer
heilzaam is bij lever en galblaas problemen. Helpt bij te lage bloeddruk. Stimuleert de
melkproductie.
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MELDE
“Atriplex lentiformis”
Melde of zoutstruik is een struik die zeer zout tolerant is en zout opslaat in zijn blaadjes.
De blaadjes zijn speervormig en grijsgroen van kleur.

Gebruik
De jonge blaadjes worden gekookt zoals spinazie of verwerkt in een salade.
Medische eigenschappen
Verse blaadjes kauwen om verkoudheden te verhelpen.
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MOERASSPIREA
“Filipendula ulmaria”
Deze winterharde plant heeft donkergroene, veervormige, gezaagde bladeren. In de
zomer verschijnen de roomwitte bloemen. Deze verspreiden een zachte amandelgeur.

Gebruik
De bloemen kunnen gebruikt worden in vruchtencompote, jam en gelei. Men kan er ook
thee van trekken. De bladeren worden gebruikt in salades en soepen.
Medische eigenschappen
Bloedreinigend, helpt bij migraine. In moerasspirea zit salicylzuur wat ook zit in
aspirine.
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OOST-INDISCHE KERSBLAD
“Tropaeolum majus”
Oost-Indische kers is een eenjarige plant van +/- 30 cm hoog. Het blad is glad, rond en
middelgroen van kleur en herinnert aan een wapenschild. Tropaeolum komt namelijk
van het latijnse woord tropaeum en betekent overwinning.
De rode, gele of oranje bloemen verschijnen in de zomer. Zowel de bladeren als de
bloemen zijn eetbaar.

Gebruik
Gehakt vers blad geeft een peperachtige smaak aan zachte kaas- of eiergerechten,
alsook aardappelgerechten. Deze kunnen ook gevuld worden met een zoete of hartige
vulling.
Medische eigenschappen
Heeft een antibacteriële werking. Ze bevatten veel vitamine C en bevorderen de eetlust.
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PIMPERNEL
“Sanquisorba officinalis”
Pimpernel wordt vijfentwintig tot dertig centimeter hoog. De bladeren zijn aan de
bovenkant blauwgroen van kleur, de onderkant is paarsrood.
Wordt nog het meest als smaakversterkend kruid gebruikt in salades. De plant heeft
weinig sierwaarde. Van nature is hij te vinden op schrale, maar kalkrijke graslanden in
het dal van de Belgische Maas, langs de Nederlandse grote rivieren en op vochtige
plaatsen in de duinen. Het is een voornamelijk groenblijvende plant, die ook als
vervanging van sla in de winter werd gebruikt.

Gebruik
Pluk naar behoeve verse blaadjes die kunnen worden gebruikt in koele dranken, salades,
soepen en sauzen. De jonge blaadjes smaken het best. De smaak wordt omschreven als
op komkommer lijkend. Pluk geen bladeren wanneer de planten bloeien. Meestal
smaken ze dan niet lekker.
Medische eigenschappen
In de keuken worden de verse blaadjes gebruikt voor de vitamine C, looistoffen en
etherische oliën. In de geneeskunde gebruikt men de gehele plant en benut men zijn
vochtafdrijvende en samentrekkende werking.
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RODE KLAVERZURING
“Oxalis purpurea”
Rode klaver is een 10 tot 50 cm hoge vaste plant met samengesteld blad en roze tot rode
bloemen. De bladeren vertonen een V-vormige tekening en zijn roodpaars van kleur. De
bloemen zijn zeer geurig en bevatten nectar. Vandaar is dit een zeer geliefd plantje voor
de bijen.

Gebruik
Wordt verwerkt in salades.
Medische eigenschappen
Verbeterd de urineproductie, de bloedsomloop en afscheiding van de gal. Werkt
kalmerend en wordt gebruikt om huidproblemen te behandelen.
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RODE SALIE
“Salvia officinalis purpurascens”
Rode of paarse salie heeft ovale, paarsgrijze fluweelachtige bladeren. Deze zijn zeer
aromatisch. Het is een winterharde, groenblijvende heester. In de zomer verschijnen
blauw, paarse bloemen.

Gebruik
Enkele blaadjes fijngesnipperd in beignetdeeg mengen en dit dan frituren.
Medische eigenschappen
Opwekkend, antiseptisch en krampwerend.
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RODE ZURING
“Rumex sanguineus”
De rode zuring plant heeft licht groen, roodgeaderde langwerpige bladeren. In het
midden van de bladerkrans verschijnen in juni-juli stervormige groene bloemen, die in
een later stadium rood-bruin worden.

Gebruik
De jonge bladeren worden gebruikt in salades.
Medische eigenschappen
Bloedstelpend.
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ROOMSE KERVEL
“Myrrhis odorata”
Roomse kervel is een doorlevende variant van dit tuinkruid met een nog meer
uitgesproken zoeterige anijsachtige smaak en de witte bloemen ruiken zoet. De
varenachtige bladeren zijn wel veel groter dan van de gewone kervel. Het voordeel van
deze plant is dat ze steeds ter plaatse mag blijven staan en niet ieder jaar gezaaid of
herplant dient te worden. De grote zwarte zaden worden gebruikt om salades te kruiden
en om de vermaarde chartreuse te voorzien van het nodige aroma. In vroegere tijden
werden de zaden in Engeland gebruikt om eiken meubelen te boenen en geurig te
maken.

Gebruik
Alle delen van de plant hebben een anijssmaak, de zaden smaken het sterkst. Het blad
wordt alleen vers gebruikt, door drogen verliest het vrijwel alle smaak.
Vers blad: Wassen, drogen en fijn snijden. Pas op het laatst aan warme gerechten
toevoegen.
Heerlijk in Soep - sauzen - (vruchten)salades - groenten (koolraap, wortelen).
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ROZENGERANIUM
“Pelargonium graveolens”
De rozengeranium heeft diep ingesneden viltige handvormige groene bladeren. Deze
zijn licht behaard en verspreiden een heerlijke rozengeur. Elke bloemstengel bestaat uit
5 tot 10 roze bloempjes. De bovenste bloemblaadjes hebben een wijnrode veervormige
tekening.

Gebruik
De geranium wordt gebruikt in siroop, gelei, pudding en zomerse salades. Enkele
blaadjes toevoegen aan melk, zachtjes opwarmen. Na het verwijderen van de blaadjes
kan de melk gebruikt worden bij de bereiding van cake of sauzen.
De verse blaadjes en bloemen kunnen verwerkt worden in fruitsalades of als decoratie
op cakes en taarten.
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STERANIJS
“Illicium verum”
Steranijs is de vrucht van een boom uit Centraal-Azië. Deze stervormige vruchten met 8
hokken hebben een sterke anijssmaak en zijn roodbruin van kleur.

Gebruik
Steranijs is lekker in vissoepen, bij mosselen of gevogelte. Kan ook gebruikt worden in
appelmoes, chocomousse of bij stoofperen. Gebruik steranijs wel met mate, want de
smaak overheerst snel.
Medische eigenschappen
Vochtafdrijvend, bevordert de spijsvertering en werkt kalmerend bij hoest.
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ST. JANSKRUID
“Hypericum perforatum”
St. Janskruid is een 60 tot 70 cm hoge plant met kleine ovale groene bladeren. In de
zomer verschijnen gele bloemen met kleine zwarte kliertjes die een rode kleurstof
afscheiden. Dit kruid is vooral gekend om zijn geneeskrachtige eigenschappen.

Gebruik
Heerlijk in een zomerse salade of thee.
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THAISE BASILICUM
“Ocimum basilicum horapha nanum”
Thaise basilicum heeft ovale, gezaagde olijfgroen tot paarse bladeren. In de zomer
verschijnen aren met kleine paarse lipbloemen. De stengel is donkerpaars.

Gebruik
Wordt gebruikt in de Thaise en Vietnamese keuken en dit vooral in soepen en
visgerechten.
Medische eigenschappen
Helpt bij bronchitis, verkoudheid en koorts.
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VROUWENMANTEL
“Alchemilla vulgaris”
Vrouwenmantel dankt zijn naam aan de gelijkenis van de bladvorm met de mantel van
de heilige maagd. Dit 45 cm hoge plantje heeft ronde, lichtgroene blaadjes met
geschulpte rand. De bloemschermen die verschijnen eind van het voorjaar tot de zomer,
zijn licht groengeel en hebben een zoete geur.

Gebruik
De jonge blaadjes hebben een milde, droge, bittere smaak en zijn verrukkelijk in
salades.
Medische eigenschappen
Diuretische werking.
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ZWARTE MUNT
“Mentha piperita nigra”
De zwarte munt heeft dezelfde kenmerken als de witte munt. De blaadjes zijn eivormig,
zacht behaard en zijn paars-bruin van kleur. Ze hebben een sterke pepermuntsmaak.

Gebruik
Te gebruiken in theemengsels en desserts.
Medische eigenschappen
Helpt bij verkoudheid.
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ZWARTE NETEL
“Perilla frutescens”
Zwarte netel, ook wel japanse munt genoemd, heeft een speciaal aroma. Wanneer men
de blaadjes kneust komt een geur van kaneel, anijs en zouthout vrij. Wat de smaak
betreft leunt hij meer aan bij basilicum.
De bladeren zijn ovaal, paarsrood van kleur en de randen zijn sterk gekarteld. De
bloemen zijn wit tot roos van kleur.

Gebruik
Wordt vooral gebruikt in de Japanse en Vietnamese keuken. De verse blaadjes worden
geserveerd bij rauwe vis (sashimi). Bij ons is het vooral als garnering gebruikt.
Medische eigenschappen
Heeft een laxerende en slijmoplossende werking.
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AFRIKAANTJE
“Tagetes”
Het 30 cm hoog plantje met middelgroen, diep ingesneden, getand blad heeft
bolvormige, goudgele bloemen. De bloem ontleent haar naam aan de Etruskische godin
Tages. Bij ons is dit plantje beter bekend onder de naam “stinkertje”. Deze naam heeft
het te danken aan zijn onaangename geur.

Gebruik
De bloemblaadjes worden gebruikt om salades extra kleur te geven.
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ANJER
“Dianthus”
Anjers zijn eenjarige planten met smalle bladeren. De bloemkelk is buisvormig omringd
door 2 tot 6 brede gespleten dekbladeren. De bloemblaadjes hebben een pikante, zoete
kruidnagel geur.

Gebruik
Verwijder bij gebruik de witte hieltjes van de bloemblaadjes want deze smaken bitter.
De bloemblaadjes kunnen gebruikt worden om siroop te maken, in vruchtenslaatjes,
vruchtendranken of wijn en men kan ze ook versuikeren.
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BASILICUMBLOEM
“Ocimum basilicum”
De basilicumplant bloeit in de nazomer met kleine, geurige, witachtige bloesems met
kleine roodwitte of groenwitte bloempjes.

Gebruik
Deze bloempjes geven een intense smaak aan uw salades en tomaten.
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BEGONIA
“Begonia tuberhybrida”
De begonia is vooral gekend van de prachtige bloementapijten uit Lochristi en de
Gentse Floraliën. Deze bloemen ogen niet alleen mooi, maar zijn ook eetbaar. Ze zijn
zeer kleurrijk en hebben een fruitige smaak.

Gebruik
Dankzij hun felle kleuren en fruitige smaak zijn zij een niet te versmaden lekkernij in
zomerse salades. Zijn zeer goed te combineren met vlijtige liesjes.
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BERNAGIE
“Borago officinalis”
Dit helder blauwe stervormige bloempje met opvallende zwarte meeldraden is
afkomstig van een 60 cm hoge plant met middelgroene, borstelige, ovale bladeren. Deze
plant wordt ook wel komkommerkruid genoemd.
Borago komt uit het Italiaans : “borra” betekent wol, en verwijst naar de zilvergrijze
korte beharing van de gehele plant.

Gebruik
De bloempjes zijn zeer decoratief in ijsblokjes. Worden ook gebruikt in zomerse
salades, kaasbereidingen en borrelhapjes. Men kan ze ook geglaceerd gebruiken als
versiering voor cake.
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BIESLOOKBLOEM
“Allium schoenoprasum”
Bieslook heeft mooie lichtpaarse, bolvormige bloemen. Deze bloemen kunnen ook
gebruikt worden in gerechten.

Gebruik
Deze mooie bloempjes kan men gebruiken in salades, als decoratie of fijngesnipperd in
platte kaas. Gebruik met mate, daar de smaak vrij sterk is.
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CHRYSANTJE
“Chrysanthemum”
De chrysant is een 50 tot 150 cm grote plant met sterk gelobte groene bladeren en grote
witte, gele of roze bloemen.

Gebruik
In Azië maakt men van de gekookte bloemen een zoete drank. Bij ons worden ze
gebruikt als decoratie in salades.
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COURGETTEBLOEM
De courgettebloem is de vrucht en de bloem van de courgette. Deze bloem wordt
’s ochtends met geopende bloem geoogst. De bloem is geel van kleur en bloemblaadjes
vorm een stervormige kelk om het stampertje.

Gebruik
Deze bloem is heerlijk gevuld met een farce of gefrituurd in beignetdeeg.
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DAGLELIE
“Hemerocallis”
De daglelie is een vaste plant met langwerpige groene bladeren en oranje bloemen.
Deze oranje bloem samengesteld uit 6 bloemblaadjes en 6 opvallende stampers, bloeit
maar 24-uur. Ze heeft een pittige smaak.

Gebruik
Wordt vooral gebruikt in de chinese keuken. Heerlijk vers of droog in soep. Men kan ze
ook opvullen met vb. een zalmmousse.
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DASLOOKBLOEM
“Allium ursinum”
Deze zuivere witte bloemen hebben 6 witte kroonbladen en zijn in losse bolvormige
schermen gegroepeerd. De bloem bevat 6 meeldraden en een driedelige stamper
omgeven door brede ovale lintbloemen. Zij verspreidt een sterke lookgeur.

Gebruik
De bloempjes zijn heerlijk verwerkt in platte kaas of in een salade, maar laten geen
lookgeur na.
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DILLEBLOEM
“Anethum graveolens”
Dille bloeit in de zomer met mooie platte bloemschermen. Deze zijn samengesteld uit
kleine gele bloempjes. De bloemen hebben een zoetere smaak dan de bladeren.

Gebruik
Kunnen gebruikt worden bij het inleggen van komkommers en uitjes. Zijn zeer
decoratief in soepen, komkommer- en wortelgerechten. Kunnen ook gefrituurd worden.
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FUCHSIA
“Aloysia triphylla”
Dit klokvormig bloempje is afkomstig van de fuchsiaplant. In België telt men 280
variëteiten. De meest overheersende kleur is paars en wit. In de volksmond is deze
bloem beter bekend als “bellekes”. De bloem heeft opvallende stampers die omringd
zijn door 2 tot 3 bladeren en hebben een lichte appelsmaak.

Gebruik
Deze prachtige bloem kan gebruikt worden in salades als decoratie of fijngesnipperd.
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GERBERA
“Aloysia triphylla”

Een enkele bloem die lijkt op een madeliefje qua vorm met een rond hartje omringd
door platte bloemblaadjes. De kleur van het hartje is meestal zeer contrasterende ten
opzichte van de kleur van de bloemblaadjes.

Gebruik
Deze bloem kan gebruikt worden in salades als decoratie of fijngesnipperd.
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GOUDSBLOEM
“Calendula officinalis”
Deze margrietvormige goudgele bloem maakt deel uit van een 50 cm hoge behaarde
plant met langgerekte ovale bladeren en bevat veel antibiotica. Calendula is afgeleid
van het latijnse calendae, de eerste dag van de maand.

Gebruik
De bloemblaadjes kunnen gebruikt worden in rijst, cakes, boter, yoghourt en omeletten.
Zijn zeer decoratief in zomerse salades.
Medische eigenschappen
Calendula is ontstekingswerend, bloedstelpend, wondhelend en ontsmettend.
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JASMIJN
“Solanum jasminoides”
De jasmijn is een kruipende plant met lancetvormige bladeren met een gegolfde rand.
In de lente verschijnen witte stervormige bloemen. Deze hebben opvallende gele
meeldraden.

Gebruik
Zeer decoratief in salades.
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KORENBLOEM
“Centaurea asteraceae”
Deze felblauwe bloem, samengesteld uit verschillende trompetvormige bloempjes,
heeft weinig geur, maar is dankzij zijn aantrekkelijke kleur zeer gegeerd bij de bijen. De
plant zelf is 60 cm hoog met grijsgroene, lancetvormige bladeren. Zij dankt haar naam
aan zijn groeiplaats :op de akkers tussen het graan.

Gebruik
Worden gebruikt om groente- en andere schotels mee te versieren. Men kan er ook thee
van bereiden.
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LAVENDEL
“Lavandula angustifolia”
Lavendel is een vaste plant met zachte, zilvergrijze langwerpige bladeren. De bloemen
zijn paars, lang, kegelvormig en verspreiden een volle geur.

Gebruik
De bladeren geven aan lamsvlees een heerlijke smaak. De bloemen kunnen gebruikt
worden in desserts, salades, confituur, om thee te zetten, alsook zeer lekker in
combinatie met een honingsaus.
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LEEUWEBEKJE
“Anthirrhinum majus”
Het leeuwebekje is een bloempje dat vooral geliefd is bij kinderen. Wanneer zij op het
bloempje knijpen gaat dit open en dicht net als een leeuwemuil. Vandaar ook de naam.
De bloemen staan gegroepeerd op één bloemstengel en hebben vrij opvallende kleuren.

Gebruik
De fijn gehakte blaadjes geven een heerlijke smaak aan uw desserts.

.
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MADELIEFJE
“Bellis perennis”
Bellis stamt van de Latijnse wortel “bellus”, mooi en “perennis” betekent doorheen de
jaren, eeuwig. De eeuwige mooie.
Het madeliefje behoort tot de familie van de samengesteldbloemigen. De bloem heeft
een geel hartje omringd door een krans van witte bloemblaadjes. Deze bloemblaadjes
zijn soms roze aan de uiteinde en zijn ook rozegekleurd aan de onderzijde.

Gebruik
Dit kleine bloempje kan gebruikt worden in salades als decoratie of fijngesnipperd.
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OOST-INDISCHE KERS
“Tropaeolum majus”
Oost-Indische kers is een éénjarige kruipende plant met rode,gele of oranje
helmvormige bloemen. Deze verschijnen in de zomer en hebben een fijne radijssmaak.

Gebruik
Behalve dat een bloem van de Oostindische kers het bord prachtig siert, voegt ze
buitengewoon veel smaak toe aan aardappelgerechten, diverse kaassoorten en salades.
De smaak is peperachtig, maar gaat na een paar tellen over naar radijs.
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ORCHIDEE
“Orchidaceae”
Elke orchideebloem is opgebouwd uit 3 kelkbladen en 3 kroonbladen. Het middelste
kroonblad lijkt qua vorm op een lip. Deze prachtige bloem is niet alle mooi om te zien,
maar ook eetbaar.

Gebruik
Oogt heel mooi op een glas champagne en kan nadien nog opgegeten worden ook..
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REUKERWTJE
“Lathyrus odoratus”
De reukerwt is een eenjarige klimplant met hartvormige paarsblauwe bloemen. Deze
verspreiden een heerlijke geur.

Gebruik
Dit heerlijke geurende bloempje kan gebruikt worden in salades als decoratie of
fijngesnipperd.
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ROOS
“Rosa”
De roos is een van de meest bekende bloemen. Ze ogen mooi en de meeste onder hen
verspreiden een aangenaam parfum. Het blad van de roos is samengesteld uit kleinere
bladeren, die samen een veer vormen. De bloemen zitten vaak in groep of trossen en
bevatten veel meeldraden.

Gebruik
Rozenblaadjes zijn uitstekend om groene salades van kleur te voorzien, om desserts
mee te versieren en beter te laten smaken en om toe te voegen aan vruchtendrankjes en
voor de bereiding van rozensorbet.
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SLEUTELBLOEM
“Primula vulgaris”
De sleutelbloem is een alleenstaande bloem met vier of vijf ingekeepte bleekgele
bloembladen met een donkergeel hart en verspreid een zoete geur. De plant is 15 cm
hoog en heeft middelgroene, ovale blaadjes, waarvan de bovenkant ruw is.

Gebruik
Dit zoete bloempje wordt vaak gebruik in salades en pudding.
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VIOOLTJE
“Viola”
De naam viola komt uit het latijn en betekent welriekende plant. De viooltjes zijn vaste
planten met hartvormige bladeren en asymmetrische bloemen. Deze bloemen hebben 4
waaiervormige bloemblaadjes, twee aan elke zijde en 1 breed gelobd blaadje dat naar
beneden wijst.

Gebruik
Worden gebruikt als borddecoratie. Ze geven kleur aan uw zomerse salades. De
gesnipperde blaadjes kunnen verwerkt worden in vullingen voor gevogelte of vis.
Versuikerd zijn ze een niet te versmaden lekkernij.
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VLIJTIG LIESJE
“Impatiens walleriana”
Het vlijtig liesje is een +/- 60 cm hoge halfheester Met elliptische bladeren en rode roze
of witte bloemen. De bloemen zijn plat van vorm met hartvormige symmetrische
bloemblaadjes.

Gebruik
Verrukkelijk door de radijsachtige smaak. Goed te ge bruiken als garnering van salades.
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CORDIFOLE
“Aptenia cordifolia”
Cordifole is een vaste plant uit de familie van de ijskruidachtige met vlezige
hartvormige donkergroene blaadjes. Ze hebben een licht zure citroensmaak.

Gebruik
Heerlijk verwerkt in salades of als decoratie bij St. Jacobsschelpen.
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EXTRA MESCLUN
Extra mesclun is samengesteld uit 16 slasoorten. Deze omvat : krulandijvie, notensla,
waterkers, witloofblad, eikebladsla, tatsoi, kervel, rucolla, lollo rosso, lollo bionda, rode
veldsla, red chard, mini romeinse sla, red mosterd, radicchio rosso, veldsla, jonge
spinazie, mosterd.

Gebruik
Wordt vaak gebruikt als basis voor de presentatie van voorgerechten zoals geitekaas,
maar ook gewoon als salade.
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FIJNE KRULANDIJVIE
“Cichorium endiva L. var. crispum”
De krulandijvie heeft lichtgroene gekrulde bladeren en een geel hart. Ze hebben een
fijne structuur en decoratief uiterlijk. Krulandijvie heeft een frisse, pittige smaak met
een bittere nasmaak.

Gebruik
Wordt gebruikt in salades.
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HERTSHOORNWEEGBREE
“Plantago coronopus”
Hertshoornweegbree is een kruidachtige plant. Het blad is vlezig, veervormig
ingesneden en heldergroen van kleur. De bladsteel is zeer kort. Het zijn vooral de jonge
blaadjes die geschikt zijn voor consumptie. De smaak is bitter, zuur en licht gezouten.

Gebruik
Ze kunnen worden gekookt of rauw in salades.
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IJSPLANT
“Mesenbryanthemum cyrtallinum”
Dit kleine niet alledaagse plantje heeft dikke, vlezige blaadjes met golvende rand die
bezet zijn met kristalachtige druppels. Deze druppels zijn kliertjes die natriumcarbonaat
uitscheiden. Vandaar wordt de plant ook wel sodaplant genoemd. De blaadjes hebben
een lichte zout smaak.

Gebruik
Kan bereid worden als spinazie of rauw verwerkt in salades.
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JONGE SPINAZIE
“Spinacia oleracea”
Spinazie is een eenjarige bladgroente. Ze heeft mooie dikke, ronde,
donkergroene blaadjes met een zoete smaak, die veel eiwitten
bevatten.

Gebruik
Heerlijk verwerkt in salades.
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LAMSOOR
“Aster tripolium”
Lamsoor, ook wel gekend onder de naam zeeaster of zeespinazie. De
blaadjes zijn smal, langwerpig en hebben een pittig, zoute smaak.

Gebruik
Kunnen bereidt worden als spinazie
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MESCLUN
Mesclun is een mengeling van jonge slasoorten. Deze omvat : krulandijvie, notensla,
waterkers, witloofblad en eikebladsla. Enkel de jonge blaadjes komen in aanmerking bij
deze samenstelling. Het is de bedoeling om 4 smaken te combineren, nl. bitter, pikant,
mild en kruidig.

Gebruik
Wordt vaak gebruikt als basis voor de presentatie van voorgerechten zoals geitekaas,
maar ook gewoon als salade.
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MIZUNA
“Brassica rapa var. japonica”
Deze slasoort is van Japanse oorsprong. De blaadjes zijn donkergroen, langwerpig en
diepingesneden met een krullende rand. Zij hebben een zachte mosterdsmaak.

Gebruik
Kan verwerkt worden in salades of klaargemaakt worden zoals spinazie.
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RED CHARD
Red chard zijn jong geoogst snijbietblaadjes. De heldergroene blaadjes zijn
ovaalvormig met opvallende rode nerven en steel. Heeft een milde zoete smaak.

Gebruik
Worden gebruikt in salades of als decoratie. De jonge blaadjes kunnen ook verwerkt
worden zoals spinazie.
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RED MOSTERD
“Brassica juncea”
Rode mostersla heeft rood, paarse blaadjes met zeer uitgesproken
nerven. Heeft een heerlijke mosterdsmaak.

Gebruik
Geeft een extra mosterdsmaak aan uw salades.
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RODE VELDSLA
“Valerianella locusta”
De rode veldsla heeft zoals de groene variant lepelvormig blaadjes met een rode glans.
De blaadjes groeien in kleine rozetjes en hebben een milde smaak.

Gebruik
Wordt vooral gebruikt voor het decoreren van voorgerechten en aperitiefhapjes.
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SALICORNIA
“Salicornia europaea”
Zeekraal lijkt op een soort "minicactusje" zonder stekels (Salicornia = "zoute-kraaltje").
Zeekraal is een stengelgroente en bestaat uit vertakte, vlezige, groene of roodachtige
stengeltjes. Zeekraal groeit oorspronkelijk langs de Noordzeekust en wordt alleen als
jonge plant gegeten. De groente heeft een uitgesproken zoute, visachtige smaak. De
jonge malse stengeltjes zijn verkrijgbaar vanaf april tot juli.

Gebruik
Salicornia, ook soms zeebonen of zeeasperges genoemd, is veelzijdig in gebruik, en
geeft een uitstekend zeearoma aan visgerechten en vleesschotels, salades, deegwaren en
gebraden gerechten.
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