
Lekkere en gezonde kruiden 
Sinds het begin van de menselijke geschiedenis beschouwen mensen bepaalde planten als nuttig. Het meest is dat 
natuurlijk het geval met planten die we eten, maar in alle culturen worden planten ook gebruikt als medicijn. 
Door de eeuwen heen hebben culturen planten bestudeerd en pogingen gedaan ze als ze medicijn ten gebruiken. 
Soms met succes, soms met desastreuze, of zelfs dodelijke, gevolgen. Soms waren beide niet te onderscheiden, 
omdat een beetje te veel van een geneeskrachtige plant toch nog dodelijk kan zijn. 

Toen de middeleeuwen ten einde liepen werden de eigenschappen van geneeskrachtige planten be-
ter bestudeerd en kon men een verband leggen tussen chemische eigenschappen van planten en hun 
werking.  Veel van de traditioneel gebruikte kruiden bleken echt te werken. Het mooiste voorbeeld 
is wel de berk van de wilg. Die werd bij de Assyriërsn, de Egyptenaren en Noord-Amerikaanse in-
dianen gebruikt als pijnstiller. De werkzame stof  was salicine die door allerlei chemische processen 
omgezet kan worden in acetylsalicylzuur. Dat is de pijnverdrijvende stof in aspirine. 

Alledaagse kruiden
Vroeger onderhield iedereen een kruidentuintje. De mensen gebruikten zelfgekweekte kruiden om 
zich te behelpen bij eventuele ziekten. Kruiden werden ook in de keuken gebruikt. De gewassen uit 
de kruidenhoek dienden ook om de lucht te verfrissen. De kruiden werden in perceeltjes geteeld 
en om de drie jaar gerooid om te verjongen. Zo werden de planten uit de grond gehaald en enkel 
de buitenste delen van de plant mochten terug de grond in. Van de resten maakte men een aftreksel, 
of men droogde de bruikbare delen in de schaduw van een pannendak, buiten bereik van de felle 
zonnestralen.

De keukenkruidentuin
Zoals de naam het zegt; kruiden voor de keuken. Kruiden om de gerechten van een bepaalde smaak 
te voorzien. Niet alleen zijn ze lekker, maar sommige hebben ook nog een geneeskrachtige werking.  

het kruid in de keuken geneeskracht

tijm in de mediterrane keuken bij ademhalingsproblemen

salie in vleesschotels keelpijn, verkoudheid

rozemarijn bij lamsvlees, kippesoep hoofd- en maagpijn

oregano vlees, pizza maagklachten

dragon in franse gerechten -

munt thee, sausjes (Britse) verstopte neus

peterselie koude schotels goed voor het plassen

basilicum pasta’s verjaagd insecten

laurier stoofpotjes -

lavendel stoofpot, barbecue rustgevend

citroenmelisse - verdrijft muggen

bieslook sausjes, sla -

dille visgerechten -


