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Zin in
meer tuin?
Op www.landelijkegilden.be/
detuinin vind je boeiende cursussen in onze tuinagenda,
Open tuinen om te bezoeken
en schooltuinen waar kinderen leren tuinieren. Nog meer
tuintips lees je in Nest en ons
ledenblad Buiten.

Verse kruiden

Haal het
beste uit je
kruidentuin
Kruiden zijn de sterspelers in
een gezond dieet. Teel ze zelf en
leer hun eigenschappen kennen,
je zal ze vaker gaan gebruiken:
vers, gedroogd of ingevroren.

Munt, rozemarijn en wat extra kleur

Kruiden in pot

Drogen van kruiden

De meeste kruiden komen uit een heet en droog klimaat en houden niet van onze koude,
natte winters. Telen in een pot is daarom ideaal: je kan ze in de winter immers verplaatsen
naar een warmere, beschutte plek.
Leg onderaan in de pot steeds potscherven of steenslag, dat zorgt ervoor dat de afvoergaatjes niet verstopt raken, waardoor de kruiden niet kunnen verdrinken. Vul de pot
vervolgens voor tweederde met potgrond gemengd met een handvol grit. Kies hier altijd
voor een kwaliteitsvolle potgrond. Zijn de planten naar wens geschikt? Vul dan aan met
potgrond tot enkele centimeters onder de rand. Druk de grond goed aan en geef water.
Wanneer je de grond vervolgens bedekt met grind, voorkom je uitdroging.
Minstens 6 uur zon is de maatstaf voor de meeste kruiden. Planten in potten en bakken
kunnen het erg warm krijgen in de zomerse hitte, hou daarmee rekening en zet de potten op een plek waar ze de grootste middaghitte in de schaduw kunnen doorbrengen.
De meeste kruiden hebben geen of weinig meststoffen nodig. Tijm en oregano doe je
er echt geen plezier mee, ze zouden te snel groeien en hun krachtige aroma verliezen.
Mediterrane kruiden drogen graag even uit tussen twee gietbeurten in. Bieslook, peterselie, marjolein en munt zijn dan weer dankbaar voor een constante aanvoer van vocht.

Basilicum

De meeste kruiden
hebben geen of weinig meststoffen nodig

Thee zetten

Kruiden invriezen

Met een eigen kruidentuin binnen handbereik kan je het hele jaar door verse kruidenthee
zetten. De bereiding is eenvoudig: een handvol vers kruid in één liter heet water gedurende
7 minuten laten trekken, zeven en de thee is klaar voor gebruik! Gebruik je gedroogd
kruid, dan volstaat de helft van de aangegeven hoeveelheid vers kruid.

Als je meer oogst dan wat je vers kan verbruiken, dan kan je overwegen om de kruiden
in te vriezen.

Kruiden combineren
Alles kan bijeen, zolang je zorgt dat ze dezelfde voorkeur delen voor zon, water en meststoffen. Rozemarijn wil droog en warm, peterselie wil een constante vochtvoorraad. Die
twee in een pot zetten, is om problemen vragen.

Ingevroren kruiden bewaren hun aroma, dat geldt helaas niet voor de kleur en het uitzicht.
Ze zijn bijgevolg niet meer geschikt voor gerechten waarin net die kenmerken van de kruiden
belangrijk zijn. De kruiden kan je vooraf versnijden zoals je ze later zou willen gebruiken
tijdens het koken. Verspreid de versneden kruiden over een metalen bakplaat en zet ze
zo in de vriezer. De kruiden bevriezen sneller en klitten niet aaneen tot een dikke klomp.
Eens bevroren, hevel je ze over naar een plastieken zak. Deze kruiden zijn 10 maanden
houdbaar in de diepvries. Kruidenijsblokjes zijn een handig alternatief voor gebruik in
soepen of gerechten waarbij het water geen effect heeft op het uitzicht van het gerecht.

Speel zeker met één soort per pot en groepeer de potten tot een leuke compositie. De
planten mogen vrij dicht bij elkaar staan, op voorwaarde dat je regelmatig oogst. Dat houdt
ze compact en uit elkaar. Enkel basilicum houdt daar niet zo van: die wil luchtcirculatie
rondom zijn blaadjes.
Kies je voor een mobiele kruidentuin, dan mag je gerust een plant toevoegen voor decoratieve doeleinden en extra kleur.

Kruiden drogen en bewaren
Kruiden uit de winkel zijn meestal ongewassen gedroogd, spoel ze dus altijd even voor
gebruik. Als je eigen kruiden na het oogsten wast en ze dan zo snel mogelijk droogt, kan
je de drogerij direct vanuit het bewaarrecipiënt (bokaal, doos etc.) gebruiken. Gedroogde
kruiden kan je zonder problemen een jaar bewaren.
Drogen aan een drooglijn op zolder, is een vaak gebruikte methode. Bind de stengels (2
tot maximaal 4 stuks) aan mekaar en hang ze, verspreid over de draad, te drogen. Afhankelijk van het kruid, de temperatuur en de luchtcirculatie, kan de droogtijd verschillen.
Alternatief: maak een droogrek met behulp van gaas en een licht houten kader. Leg dit
op twee stoelen en verdeel de kruiden er over.

Overwinteren in een pot
Sommige kruiden verdwijnen gewoon in de winter om het volgende voorjaar weer voluit
uit te schieten, dat is het geval bij bieslook. Bij andere kruiden is het beste er na één
seizoen af. Deze kruiden worden in het voorjaar opnieuw gezaaid. Nog andere kruiden
overwinteren probleemloos in volle grond. Staan diezelfde kruiden in een pot, dan zijn ze
doorgaans wel vorstgevoeliger en haal je ze in de koudste weken beter naar binnen. Laat
ze geleidelijk wennen aan de warmere binnentemperatuur: zet ze eerst op een koele plek,
bijvoorbeeld de garage, om ze daarna te verhuizen naar de vensterbank. Het voordeel is,

Nog een suggestie: noteer het hier.

Laurier

