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Kruiden moeten altijd met de nodige omzichtigheid behandeld worden. De informatie in dit boek is bedoeld
als informatiebron en kan niet worden beschouwd als een vervanging voor de raadpleging van een arts of
bevoegd behandelaar. De informatie in dit boek is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van
een ziekte. Als u een medische behandeling ondergaat en ter aanvulling kruiden wil gebruiken, neem dan
altijd contact op met uw behandelende arts of huisarts. Wilt u langdurig gebruikmaken van kruiden, dan is
het raadzaam dat eveneens te doen in overleg met uw arts. Het gebruik van kruiden is geheel voor eigen
risico.
Ondanks de zorg en aandacht aan de samenstelling van het boek werd besteed, is het mogelijk dat informatie
die hierin wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De auteur sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dit boek.
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TIEN favoriete kruidenrecepten kiezen, is voor mij geen gemakkelijke
opdracht. Het gebeurt me telkens weer dat – als ik met een kruid begin te
werken – ik ervan zeg dat het mijn ‘favoriete’ kruid is. Maar meteen bedenk ik
me dan dat eigenlijk bijna álle kruiden mijn favoriete kruiden zijn. Ik kan
helemaal overspoeld worden door blijdschap tijdens het plukken en
verwerken van allerlei soorten kruiden. En dat fijne gevoel wil ik jou zeker niet
onthouden. Ik heb daarom mijn best gedaan om mijn tien ‘top’
kruidenrecepten voor jou op een rijtje te zetten. Daarbij heb ik me vooral laten
leiden door de gedachte: “Wat moet je écht in je kruidenkast staan hebben”?
De volgende tien kruidenrecepten zijn niet alleen erg makkelijk om te maken,
maar zullen je doorheen het jaar ook zeker van pas komen voor je gezondheid
of gewoon om van te genieten. Veel plezier ermee!
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Bitter digestief
met lavendel, salie en kalmoes
VERLOOPT je spijsvertering niet zoals het zou moeten? Voel je je moe na een
maaltijd of heb je het gevoel dat er een steen op je maag ligt? Dan heb je nood
aan deze bittere kruidendruppels.
De bittere smaak maakte eeuwenlang deel uit van ons dieet. Het is pas sinds
de laatste decennia dat bitter volledig uit ons smaakrepertoire werd
verbannen door onze voorkeur voor zoet. En dat is niet zonder gevolg, want
het bitter in je mond heb je broodnodig voor een goeie spijsvertering.
Wanneer je iets bitters proeft, registreren je hersenen dat en ze geven dan
een signaal naar alle spijsverteringsorganen zodat die zich kunnen
voorbereiden op de komst van voedsel. De juiste hoeveelheid
spijsverteringssappen en enzymen wordt afgescheiden doorheen je hele
spijsverteringskanaal en het water komt je in de mond: je lichaam is klaar om
voedsel te ontvangen en – nog veel belangrijker – om uit dat voedsel alle
noodzakelijke nutriënten op te nemen.
Wil je liever geen bitter in je mond? Dan is er helaas geen alternatief. Je kan
bittere druppeltjes namelijk niet vervangen door dezelfde kruiden in een
capsule, aangezien het nodig is dat je de smaak daadwerkelijk proeft om van
het spijsverteringsbevorderende effect te kunnen profiteren. Maar ik
verzeker je: door de verschillende kruiden en specerijen die in dit digestief
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worden vermengd, smaken de druppeltjes voortreffelijk (ze zijn trouwens ook
een lekkere aanvulling bij cocktails!) en ze zullen ervoor zorgen dat je
opgeblazen gevoel en spijsverteringstroubles tot het verleden behoren.
INGREDIËNTEN:
glazen potje
wodka van minstens 40 % alcohol
een deel salie (Salvia officinalis)
een deel lavendelbloemen van eender welke soort (Lavandula spp.)
1/8e deel kalmoeswortel (Acorus calamus)
1/8e deel verse (bio)citroenschil en/of sinaasappelschil
1/8e deel kardamompeulen
1/8e deel verpulverde kaneelstokjes
snuif rietsuiker naar smaak
BEREIDING:
Doe alle kruiden in je glazen potje en doe er naar smaak een snuif rietsuiker bij
(voor een potje van 250 ml gebruik ik persoonlijk een eetlepel rietsuiker. De
hoeveelheid suiker die je binnen krijgt per dosis is dan verwaarloosbaar).
Overgiet de kruiden en de suiker met de wodka en sluit je potje. Plak er een
label op waarop je de datum, de kruiden en het alcoholpercentage vermeldt.
Laat de kruiden ongeveer zes weken in de wodka macereren en schud af en
toe eens goed met het potje. Filter de kruiden na zes weken uit de wodka en
giet (een deel van) je bittere digestief in een glazen druppelflesje met pipet.
De rest van de kruidenvloeistof bewaar je in een glazen pot in je voorraadkast.
Je bittere digestief blijft zo goed als onbeperkt houdbaar. Neem voor, tijdens
of na elke maaltijd een aantal druppels. De werkzame dosis is voor iedereen
verschillend, maar normaal gezien volstaan 10 à 20 druppels in een beetje
water. Smakelijk!
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Pomelocello
voor je spijsvertering (en OK, ook gewoon omdat
het kei-lekker is)!

AANGEZIEN gezondheid begint met een goeie spijsvertering, heb ik in dit eboekje twee recepten opgenomen die de vertering van je voedsel
vergemakkelijken. Dit recept is een variatie op de gekende Italiaanse
Limoncello, die door de Italianen verafgood wordt als digestief. De bittere
smaak van de pompelmoes versterkt het spijsverteringsbevorderende effect
van dit drankje. Bovendien is het ooooo zooooo lekker!
INGREDIËNTEN (voor 1 liter):
2 biologische roze pompelmoezen
75 dl wodka van 40 % alcohol
200 gram suiker (rietsuiker kan, maar geeft een bruine kleur)
250 ml water
glazen literpot
BEREIDING:
Schil de pompelmoezen en let erop dat je zo weinig mogelijk van de witte
binnenkant mee hebt. Eet het vruchtvlees op of bewaar het in de koelkast. Zit
er toch teveel van de witte binnenkant aan je schil, verwijder die dan

©

voorzichtig met een aardappelmesje. Snij de schillen in grote stukken en doe
ze in je pot. Overgiet ze met de wodka en laat ze zo’n drie weken trekken.
Schud je pot ondertussen af en toe.
Na drie weken zeef je de schillen uit de vloeistof en breng je in een pot 250 ml
water aan de kook. Roer de suiker eronder en draai het vuur uit. Laat de
suikersiroop afkoelen en voeg hem dan toe aan het pompelmoesmaceraat.
Roer goed door elkaar en zet in de ijskast. Drink de pomelocello goed gekoeld
in kleine hoeveelheden na een maaltijd (twee slokjes volstaan ☺). Je kan hem
ook aanlengen met water. Het is eveneens erg lekker om een scheutje bij
fruitsalade te voegen of om in vinaigrettes te verwerken. Schol!
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Sint-janneke
voor een gezonde huid en soepele spieren

DEZE prachtige, diep robijnrode olie komt van pas in ieder huishouden en
wordt al sinds eeuwen gebruikt als eerste hulp bij brandwonden (ook van de
zon), blauwe plekken, droge uitslag en andere huidaandoeningen. Het is een
voortreffelijke after sun en hoewel we hier in België vaak gewaarschuwd
worden om vooral géén sint-jansolie te gebruiken in de zon, doen de
Amerikanen dat net wél. Ja, je leest het goed: in Amerika wordt algemeen
aangenomen dat sint-jansolie je huid net beschermt tegen de zon. Volgens
hen is het vooral het inwendige gebruik van geïsoleerde hypericine – een van
de werkzame stoffen uit sint-janskruid die vaak in capsules tegen depressie
verkocht wordt – die je huid gevoelig maakt aan zonnebrand.
De olie blinkt eveneens uit in het verzachten van zenuwpijnen, zoals bij ischias
(sciatique), rugpijn en zona. Regelmatig inmasseren op de pijnlijke plaatsen is
dan de boodschap.
Verder kan je sint-jansolie ook innemen tegen dipjes en als je wat nood hebt
aan een substituut voor de zon op een gure winterdag.
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INGREDIËNTEN:
glazen potje
verse sint-jansbloemetjes en -knopjes (persoonlijk snijd ik de bovenste vijf
centimeter van de plant af. Wil je enkel de bloemetjes en knopjes gebruiken
voor je olie, dan wordt dit een monnikenwerk).
olijfolie
BEREIDING:
Kijk tijdens het plukken eerst en vooral of de sint-jansbloemetjes en -knopjes
je vingers rood kleuren als je ze stuk wrijft. Het is belangrijk dat het kruid je
vingers rood kleurt, want dat is de medicinale stof die je in je olie wilt. Hiervan
pluk je dus zoveel bloemen/knoppen als je potten wil vullen. Overgiet ze met
een goeie extra-vierge olijfolie tot de bloemetjes een tweetal centimeter
onder olie staan. Zet de pot op een schaaltje op een zonnige vensterbank, laat
twee tot drie weken trekken en schud elke dag met de pot. Filter hierna de
bloemetjes eruit. Bewaar de olie in donkere flesjes op een koele, donkere
plaats.
Het is absoluut sprookjesachtig om je eerst groengele olijfolie zo donker rood
te zien kleuren. Elke keer dat je de olie gebruikt, dank dan dit prachtige kruid
en besef dat het je de kans gegeven heeft om pure zonnekracht aan je lichaam
cadeau te doen!
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Rozenelixir
voor emotioneel evenwicht
(en nog véél meer)

ROZEN vond ik altijd al wel goed ruiken enzo, maar ik liet het na om er iets mee
te gaan maken omdat ik er nooit grote hoeveelheden van vond. Massa’s wilde
rozen staan zo ongeveer langs elke snelweg, maar dat lijkt me zowel praktisch
als zuiverheidsgewijs nu niet echt de beste plaats om ze te gaan oogsten. Tot
ik dus de geheime rozenplaats vond die me eindelijk de kans gaf om een
redelijke hoeveelheid rozenblaadjes te oogsten zodat ik er een vermaard
rozenelixirreke van kon maken. En dat elixirreke heeft niet zomaar een goed
smaakje, nee, het heeft ook geweldige medicinale eigenschappen!
De roos is namelijk een geweldig tonicum voor je zenuwstelsel. Ze helpt je te
ontspannen na een drukke dag die je hoofd als een zwaar, wattig betonblok
heeft gemaakt. Ze verzacht angst en emotionele pijn en helpt hooggevoelige
mensen om beter met hun gevoeligheid om te kunnen gaan. Roos helpt je ook
als je het moeilijk hebt om jouw innerlijke ‘wacht’ uit te schakelen als dat nodig
is, bijvoorbeeld als je moeilijk kan inslapen in een andere omgeving dan
de jouwe omdat je hersenen hun oertaak nog niet vergeten zijn en steeds
alert blijven om je te beschermen tegen gevaar. Het is ook in die zin dat
mensen over de roos vaak zeggen dat het een afrodisiacum is: ze zal je libido
niet verhogen, maar wel de muren wegnemen die je zelf tegen intimiteit hebt
opgebouwd om wat voor reden dan ook.
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In de traditionele Chinese geneeskunde wordt de roos gezien als een
remedie om overmatige vochtigheid uit het lichaam te krijgen. Dat is letterlijk – Chinees om te zeggen dat het goed is bij kwaaltjes als zware
ledematen en een moeilijke vertering. Ik weet niet of je ooit al gemerkt hebt
dat mensen die een zwakke vertering hebben, vaak tandafdrukken hebben op
de rand van hun tong. Het ziet eruit alsof ze constant op hun tong hebben
zitten te bijten, terwijl dat niet zo is natuurlijk. Maar dit terzijde, ik begrijp dat
een tong nu niet iets is wat erg in het oog springt.
De roos kalmeert ook een overactief immuunsysteem (bijvoorbeeld bij autoimmuunziekten) en is ook ideaal bij verkoudheden, griep en sinusitis.
DE preparatie met roos bij uitstek – de lekkerste, de meest luxueuze, de meest
verfijnde, de best geurende en smakende – is dit fantastisch, geweldig
smakende, zalvende, kalmerende en versterkende rozenelixir. (En nee, dat
zijn niet teveel superlatieven in één zin ☺)
INGREDIËNTEN:
cognac of armagnac
lokale, lopende honing – bijvoorbeeld acacia honing
verse rozenblaadjes
glazen pot
BEREIDING:
Doe de verse rozenblaadjes in de glazen pot en doe er 1/4e deel honing bij.
Roer de honing eronder zodat alle blaadjes wat bedekt zijn met honing. Giet
er dan de cognac of armagnac bij en roer opnieuw. Laat de pot ongeveer zes
weken staan op kamertemperatuur en schud er af en toe eens mee. Elke keer
dat je schudt, doe je de pot eens open en proef je ervan. Na zes weken heb je
nog de helft over. Zeef de kruiden uit de cognac of armagnac en doe je
rozenelixir in mooie flesjes. Persoonlijk gebruik ik het rozenelixir in
druppelflesjes met pipet (en neem ik een pipetje wanneer nodig), maar je kan
gerust ook dagelijks een borrelglaasje van je rozenelixir drinken. Gezondheid!
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Vlierelixir

voor een sterke immuniteit

IK geloof niet in een magische pil of een magisch kruid voor eender welke
kwaal. Kruiden werken namelijk het best als je ze afstemt op de persoon en
niet op de ziekte. Toch heb ik als het om griep en immuniteit gaat heel veel
vertrouwen in de o zo lekkere vlierbes (Sambucus nigra). Traditioneel wordt
de vlierbes al sinds eeuwen gebruikt bij griep- en verkoudheidsklachten.
Wetenschappelijk onderzoek toonde recent aan dat bereidingen met vlierbes
niet alleen het immuunsysteem versterken, maar het griepvirus ook
vernietigen. Bepaalde stoffen uit de bes beletten het griepvirus ervan om
binnen te dringen in gezonde cellen en zich daar te vermenigvuldigen. Dat is
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heel goed nieuws, want terwijl griepvaccins elk jaar moeten aangepast
worden omdat het virus muteert, blijft de vlierbes dus altijd werken, ongeacht
mutaties van het virus. De studies toonden aan dat mensen met griep door
het gebruik van de vlierbes dubbel zo snel genazen als mensen die een
placebo namen. Maar het is natuurlijk nog beter om vlierbes
gewoon preventief te gebruiken. En dat kan met het volgende, lekkere recept
van vlierelixir.
INGREDIËNTEN:
glazen pot
vlierbessen
wodka of cognac van minstens 40% alcohol
lokale, lopende honing – bijvoorbeel acacia honing
optioneel:
rozenbottels
verse biosinaasappelschillen
wat specerijen als een verpulverd kaneelstokje, wat kardemompeulen, een
kruidnagel of een steranijs.
BEREIDING:
Vul een glazen pot voor 3/4e met vlierbessen en overgiet ze met 1/4e deel
honing. Roer goed om. Nadat de bessen goed met de honing gemixt zijn, vul
je de rest van de pot bij met cognac of wodka. Roer goed en laat dit mengsel
zes weken trekken. Daarna zeef je de bessen eruit.
Wil je het elixir nog geneeskrachtiger maken, doe er dan (een aantal van) de
optionele kruiden bij: een handvol rozenbottels, wat sinaasappelschillen of
specerijen als kaneel, kruidnagel, steranijs en kardemom. Je weet niet wat je
proeft!
Voel je een griepje aankomen? Neem dan verschillende malen per dag een
eetlepel van dit elixir tot je je weer beter voelt. Je kan tijdens de winter ook
regelmatig een borrelglaasje van dit verrukkelijke drankje drinken om
verkoudheden en griep te voorkomen of dagelijks een aantal pipetjes in een
beetje water innemen.
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Paardenbloemkoffie
voor een blije lever

ER is voor mij niet echt iets wat de smaak van koffie kan evenaren, maar als ik
dan toch iets zou moeten kiezen dan is het wel paardenbloemkoffie. Het is
net even pikzwart en de smaak komt wat mij betreft het dichtst in de buurt
van die van echte koffie. Bovendien is de paardenbloem een van de beste
kruiden om je lever helemaal happy te maken. En dat is heel belangrijk,
aangezien je lever een rol speelt in heel veel lichaamsprocessen.
Huidproblemen, bijvoorbeeld, verbeteren vaak spectaculair als je je lever een
beetje aandacht geeft en hormonale klachten zoals PMS, onregelmatige of
pijnlijke menstruatie of menopauzekwaaltjes verdwijnen vaak als je je lever
ondersteunt.
Terwijl gewone koffie drinken je cholesterolgehalte kan verhogen, doet deze
excellente paardenbloemwortelkoffie net het tegenovergestelde. En als
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extraatje houdt hij ook nog eens je bloedsuiker onder controle. Niet mis voor
zo’n veelvoorkomend ‘onkruid’, niet waar?
INGREDIËNTEN:
gedroogde paardenbloemwortel (verkrijgbaar in natuurwinkels)
water
steelpannetje
BEREIDING:
Rooster de gedroogde paardenbloemwortel in een droge pan tot hij licht
goudbruin ziet en zijn lekkere geur vrijkomt. Het is gemakkelijker als je een
redelijke hoeveelheid wortel in één keer roostert en hem dan in een pot
opbergt. Zo heb je hem voor de volgende koffiezetsessies bij de hand.
Neem vervolgens per kop die je wil maken één eetlepel wortel, overgiet met
twee koppen water en kook hem een tiental minuten. Filter de wortel uit het
water en geniet van dit lekkere, leverversterkende drankje.
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Straffe, ontstekingswerende en zoete

lindeninfusie
LINDETHEE kennen de meeste mensen door Lipton. Nu dient wel gezegd: de
smaak van die theezakjes kan je in niets vergelijken met the real stuff. Echte,
op de juiste manier gedroogde lindebloesem heeft een smaak die je het beste
kan vergelijken met honing. Je kan er een zoete, zachte, ietwat bedwelmende
kop thee van maken en ik ben er zeker van dat zelfs de meeste mensen die
kruidenthee bestempelen als ‘water met een smaakje’ deze thee lekker zullen
vinden.
Maar voor de smaak alleen doen we het niet natuurlijk. Wat veel mensen al
weten over lindebloesem is dat die rustgevend is. Daardoor werkt hij goed
voor mensen die rusteloos en zenuwachtig zijn, bij hartkloppingen en angst
en bij slapeloosheid. Er werden zelfs positieve resultaten beschreven bij
ADHD.
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Wat minder bekend is, is dat linde ook een voortreffelijk middel is bij griep en
verkoudheid. Het werkt verzachtend op de slijmvliezen, lost slijmen op en is
ook zeer geschikt voor kindjes met koorts.
Maar misschien wel de meest nuttige toepassing van lindebloesem is dat het
een sterk ontstekingswerend effect heeft. En laat nu de meeste ‘moderne’
ziekten, ziekten zijn die mede veroorzaakt worden door ontstekingen. Hierbij
denk ik aan: hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten als fibromyalgie,
reuma en cvs, prikkelbare darmsyndroom, colitis, crohn,…
Om van de ontstekingswerende stoffen in de linde gebruik te maken, kan je
het best een infusie maken op de volgende manier.
BEREIDING:
Neem 15 gram (afgewogen) gedroogde lindebloesems en doe ze in een glazen
pot van een liter.
Giet er heet water over en laat een hele nacht trekken.
Zeef de volgende ochtend het plantenmateriaal eruit. Je zal zien dat de thee
een zekere viscositeit heeft. Dat komt door de sterk ontstekingswerende
stoffen in dit kruid. Persoonlijk vind ik lindeninfusie zowel gekoeld als warm
heel erg lekker. Linde is een voedselachtige plant en mocht je dat willen, dan
kan je zonder problemen dagelijks een liter van deze infusie drinken.
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Energiegevende

brandnetelinfusie
BRANDNETEL beschouw ik als mijn dagelijkse multivitaminen- en
mineralencomplex en energiebooster in één. Vele herboristen beschouwen
het als waar supervoedsel en stellen de voedingswaarde gelijk aan die van
spirulina en chlorella omdat het zoveel chlorofyl en proteïne bevat. Netels
bevatten verder ook nog grote hoeveelheden aan calcium, magnesium, ijzer,
zink, zwavel, chroom, selenium, vitamine B1, B2, B3, C, K en zelfs wat vitamine
D (waar zoveel mensen een tekort aan hebben, zeker na de winter).
Dit superkruid heeft op heel wat vlakken een positief effect op je gezondheid.
Het zorgt voor een goed metabolisme, ondersteunt je schildklier, helpt de
lever en de nieren in hun ontgiftingstaak, brengt verlichting bij huidklachten
en is heel waardevol bij de ondersteuning van reumatische klachten, jicht en
oedeem.
Netel werkt ook herstellend op uitgeputte bijnieren. En dat is een werking die
in deze tijd zeer zeker welkom is. Veel mensen hollen en rennen en doen altijd
maar door. Als dit te lang duurt, reageren de bijnieren hierop met het
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produceren van stresshormonen. Het resultaat is een uitgeput gevoel
gecombineerd met het onvermogen om goed te kunnen rusten omdat je te
nerveus bent en niet kunnen slapen omdat je te moe bent. Als je dit herkent,
is brandnetel een ideaal kruid voor jou. Het werkt als een voedzame,
herstellende tonic op je bijnieren en zorgt ervoor dat je hernieuwde energie
krijgt en weer rustig kan zijn. Dit effect ervaar je natuurlijk niet door eens een
theetje van brandnetel te drinken. Je moet hiervoor gedurende een tijdje echt
dagelijks brandnetel gebruiken. De volgende brandnetelinfusie is daarvoor
het meest geschikt.
BEREIDING:
Doe 10 tot 30 gram brandnetel samen met een partje citroen in een literpot
(ik gebruik hiervoor oude weckpotten).
Vul de pot tot aan de rand met heet water en doe het deksel erop.
Laat dit minstens vier uur trekken. Ik maak het meestal ’s avonds klaar en laat
het een hele nacht trekken.
Giet alles door een zeef in een andere pot.
De netelinfusie is het lekkerst als je ze ijskoud drinkt, eventueel aangevuld met
extra citroensap en een beetje vlierbloesemsiroop. Lekker!
Wat overblijft na je eerste glas zet je in de koelkast en drink je best binnen de
twee dagen op. Moest je hierna nog een restje hebben: niet weggooien! Je
kamerplanten worden er blij en stralend van.
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Oranjebloesembad voor na een drukke dag
IK ben fan van bloesemwaters: rozen, lavendel, kamille, verbena, … ze staan
allemaal in mijn ijskast. Ook oranjebloesemwater. Als je wel eens recepten uit
de Oosterse keuken klaarmaakt, dan ken je de karakteristieke geur zeker en
vast. Maar oranjebloesemwater is niet alleen in je gerechten een voortreffelijk
ingrediënt, ook in je badwater komt het van pas. Alleen al door zijn geur
verfrist oranjebloesem de geest. Baden in oranjebloesem lost spanningen op
en maakt je blij. Bovendien verzorgt en kalmeert het je huid waardoor het een
goeie remedie is bij een geïrriteerde, rode of droge huid.
Het volgende bloesembad is mijn absolute topper na een stressy dag op het
werk of op een regenachtige, te koude herfstdag.
INGREDIËNTEN:
250 ml volle melk
3 eetlepels lopende honing – bijvoorbeeld acacia
50 ml oranjebloesemwater
BEREIDING:
Mix alle ingrediënten en wacht met toevoegen tot je badkuip vol is. (Anders
vervliegt de subtiele geur van het bloesemwater). Sluit je ogen en droom van
Zuid-Franse, zomerse kusten.
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Gember-citroenlimonade

voor tijdens lange ritten, warme dagen of
gewoon om je spijsvertering
een zetje te geven
©

IK ben een enorme fan van gember. Het is een fantastische specerij om in huis
te hebben en bovendien is het verkrijgbaar bij iedere respectabele
supermarkt. Een gemberlimonade gaat steevast met ons mee de auto in
wanneer we een lange (vakantie)rit voor de boeg hebben. Het geeft een
verfrissende opkikker en verlost je van wagenziekte.
Gember heeft daarbij belangrijke ontstekingswerende eigenschappen en kan
ook ingezet worden bij krampen (zowel maag-darmkrampen als
menstruatiekrampen), verkoudheden, lage immuniteit en slechte
bloedsomloop. Gember is bovendien ook nog eens erg lekker. Vooral als je het
in de volgende limonade verwerkt.

INGREDIËNTEN:
250 ml vers geperst citroensap (= ongeveer 4 citroenen)
50 ml bronwater
schil van twee biologische citroenen
200 gram rietsuiker
een espressokopje vers geraspte gemberwortel
spuitwater om te serveren
BEREIDING:
Doe het citroensap en de citroenschillen, het water en de gember in een
pannetje en breng aan de kook. Laat een minuutje doorkoken en draai het
vuur uit. Laat het mengsel minstens een half uur trekken (langer mag) zodat
de gember en citroenschillen hun geneeskrachtige stoffen goed aan het
water kunnen afgeven.
Als je gember-citroenmengsel te fel is afgekoeld, verwarm het dan even zodat
je de suiker er vervolgens goed door kan mengen. Giet de siroop heet door
een zeefje in een mooie, gesteriliseerde fles.
Doe om te serveren twee eetlepels van de siroop in een glas en vul aan met
koud spuitwater. Je siroop zal een aantal maanden houdbaar zijn in de
koelkast.
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Over Anntje
Ik ben compleet gek van kruiden. Omdat ze fantastisch zijn. En veelzijdig. Kruiden fleuren
namelijk niet alleen je maaltijden op, maar ook je gezondheid, je gemoed én je uiterlijk.
Het gelukkigst ben ik als ik ook andere mensen kan inspireren om kruiden een plekje in
hun leven te geven, waardoor ze zich zichtbaar beter in hun vel gaan voelen. Dat doe ik
via mijn website (kruidigleven.be) en bijbehorende kruidencommunity (kruidigeleden.be),
mijn boek (Puur Natuurlijk Vrouw – Uitgeverij Manteau) en mijn wekelijkse
kruidenrubriekje in Primo-magazine.
Kruiden verdienen wat mij betreft in de eerste plaats een eervolle plaats in ons dagelijks
leven. Ze versterken onze gezondheid in die mate dat we (hopelijk) geen andere
medicamenten nodig hebben. Kruid X aanbevelen voor kwaal Y is dan ook niet mijn
invalshoek. Kruiden zijn namelijk geen vervangmiddel voor een pil (al zou je ze wel op die
manier kunnen gebruiken). Ze werken het best als je ze in je levenswijze integreert als
een soort van extra krachtige voeding. Brandnetels, paardenbloemen en ander
‘onkruid’ kan je beter beschouwen als heel héél erg gezonde groenten, die veel meer
vitaminen en mineralen bevatten dan alle broccoli, worteltjes en bietjes bij elkaar en die je
gezondheid een extra duw in de rug kunnen geven als je ze dagelijks afwisselend
gebruikt. En het is nog gemakkelijk ook. Het kleinste kind kan wat verse kruiden onder
platte kaas doen, bijvoorbeeld. Je kan wilde kruiden mee stoven met je groenten (knip ze
wel altijd fijn, anders krijg je een draderig effect!), ze in je pizza of lasagne verwerken, er
dipsausjes of pesto mee maken of ze verwerken in een omelet. En met een doodgewoon
kruidentheetje is natuurlijk ook niets mis. Je mag het zelfs op hoge hakken drinken.
Althans, dat doe ik zelf toch…
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