DE GEZONDE
MOESTUIN
GROENTEN, KEUKENKRUIDEN EN SPECERIJEN

Het Hagelcruys - Praktijk voor Fytotherapie

DEFINITIE MOESTUIN
Grond waarop je planten laat groeien die je kunt eten.

WAAROM GROENTEN, KEUKENKRUIDEN EN SPECERIJEN
Groenten, keukenkruiden en specerijen zijn items die mensen als voedsel gebruiken en bekend zijn, zonder dat
men weet heeft dat deze groenten, keukenkruiden en specerijen naast dat ze dienen als voedsel en gezond zijn,
tevens een medicinale werking hebben.

WAT IS GROENTE ???
Groente zijn de eetbare delen van een plant. Groente staat in de schijf van Vijf. Eetbare paddenstoelen en de
vruchten komkommer, paprika en tomaat worden ook tot de groente gerekend.
WAT ZIJN KEUKENKRUIDEN???
Keukenkruiden zijn gewassen met sappige niet houtachtige stengels, waarvan de bladeren, bloemen, zaden en wortels
die gebruikt worden voor het op smaak brengen van spijzen.
WAT ZIJN SPECERIJEN ???
Een specerij is een natuurlijke aromatische plantaardige stof die smaak geeft aan eten. Ze kan aan voedsel worden
toegevoegd als smaakmaker en geurmiddel.

IS DIT GROENTE ??

IS DIT GROENTE ??
Ja – Paardenbloem (Matrecaria recutita) wordt in zuidelijke landen verkocht in de supermarkt als Molsla en is tevens
medicinaal als kruid voor de maag.
Ja – Gifsla (Lactuca virosa) deze soort wordt speciaal gekweekt voor het witte sap dat in de stengel zit. Dit is rijk
aan Lactucarium (bevat triterpenoïde alcohol) Deze stof werkt kalmerend en slaapverwekkend. Dit witte melksap
wordt tot poeder verwerkt en als natuurlijk medicijn verkocht. Bij eten van sla in normale hoeveelheden wordt te
weinig van deze stof in het lichaam opgenomen om merkbaar te zijn.

BIOLOGISCH – NIET BIOLOGISCH
Over het algemeen zijn biologisch geteelde producten (zonder kunstmest en bespuitingen) vitaminerijker dan bij niet
biologisch geteelde producten.
Bij Peen is het vitamine A gehalte zelfs 60% hoger.
De biologisch geteelde producten bevatten Salvestrolen : Dit is een verzameling van plantaardige stoffen (een
aantal specifieke fytoalexinen verbindingen) die de planten gebruiken in afweerreactie tegen schimmels en bacteriën.
Belangrijke producten die salvestrolen bevatten zijn: asperge, rucola, avocado, spinazie, aardbeien, sinaasappel,
druiven, peterselie, basilicum, rozemarijn en tijm.
Bij niet biologisch geteelde producten zijn de gehaltes veel lager en dit heeft te maken dat de gewassen de
salvestrolen voornamelijk aanmaken na inductie, het gewas moet de stof zelf nodig hebben, want door het gebruik
van bestrijdingsmiddelen zoals fungiciden in de reguliere landbouw hoeft de plant de stoffen niet aan te maken.
In Brits onderzoek werd een enzym ontdekt dat geassocieerd is met tumorcellen, het CYP1B1 enzym en latere
experimenten toonden aan dat salvestrolen substraat zijn voor het CYP1B1 enzym en dat de resulterende
metabolieten in vitro de apoptose van kankercellen kunnen inleiden.
Daar bij het koken een groot deel van de salvestrolen in het kookwater belandt, is de werkzame dosis alleen te
bereiken met voedingssupplementen.

VITAMINES
Vitamine A retinol: anti-infectie, oxidant, carcinogeen – bescherming huid, slijmvliezen en ogen.
Vitamine A beta-caroteen: anti-infectie, oxidant, carcinogeen – bescherming huid, slijmvliezen en ogen –hart en
vaatziekten, acne, maagzweer, mazelen.
Vitamine B 1: betrokken bij koolhydraat stofwisseling, prikkeloverdracht zenuwstelsel.
Vitamine B 2: als co-enzym betrokken bij eiwit-vet en koolhydraat stofwisseling – in hoge concentraties in het
oog.
Vitamine B 3: betrokken bij de energieproductie.
Vitamine B 11 foliumzuur: nodig voor synthese DNA, vorming van bloedcellen.
Vitamine B 12: nodig voor synthese DNA, rode bloedlichaampjes, mentale functies, betrokken bij
vetstofwisseling.
Vitamine C: synthese collageen(wat nodig is voor bindweefsel), anti-oxidant, immuunsysteem(interferon),
omzetting aminozuren en foliumzuur, vorming bijnierhormonen en hemoglobine.
Vitamine D: betrokken bij opname calcium en fosfaat, preventief bij botontkalking en dikke darm kanker.
Vitamine E: anti-oxidant, bevordert opname Vit. A bèta caroteen, meervoudig onverzadigde vetzuren, preventief
bij hart- en vaatziekten, dikke darm/borstkanker.
Vitamine K: betrokken bij de vorming van stollingsfactoren, voorkomt bloedingen.
Vitamine P: versterkt de kleine bloedvaten en haarvaten, synthese collageen, anti-oxidant.

MINERALEN
Borium: helpt waarschijnlijk bij vorming Vit. D, vorming van hormonen.
Calcium: botopbouw, overdracht zenuwimpulsen, samentrekking spieren, bloedstolling.
Chloor: handhaving osmotisch evenwicht, zuurbase, zuurgraad maag.
Chroom: rol in suikerstofwisseling, helpt insuline de cellen in, verhoogt HDL cholesterol en verlaagt LDL.
Fluor: botversterking, tanden
Fosfor: stevigheid skelet en gebit, onderdeel DNA en RNA, stofwisseling, handhaving zuurbase.
Jodium: ondersteunt schildklier, nodig voor tempo stofwisseling, is onderdeel schildklierhormonen T3 en T4.
Kalium: zorgt voor zuurbase evenwicht en voor prikkelgeleiding in zenuwen en spieren, betrokken bij enzymatische
omzettingen.
Koper: opname van ijzer in het maagdarmkanaal, vorming collageen, vorming melanine(donker pigment).
Magnesium: betrokken bij veel enzymatische omzettingen vooral in het eiwitmetabolisme, betrokken bij
prikkeloverdracht zenuwen en spieren.
Mangaan: onderdeel verschillende enzymen, functie in spieren, botten en hersenen.
Molybdeen: onderdeel van enzymsysteem o.a. om sulfiet in het lichaam onschadelijk te maken, onderdeel van
tandglazuur.
Natrium: handhaven zuurbase evenwicht en osmotische druk, betrokken bij prikkelgeleiding zenuwen.
Selenium: rol in celstofwisseling als onderdeel anti-oxidant wat celmembraan beschermt tegen vrije radicalen,
ontgiftiging zware metalen.
Silicium: onderdeel bindweefsel: kraakbeen, pezen, huid, haren, nagels, bloedvaten en aorta.

MINERALEN (VERVOLG)
Strontium: zit in botten en gebit en zorgt daar voor stevigheid
IJzer: betrokken bij zuurstoftransport i het bloed en in de spieren, in de cel (m.n. lever) is ijzer onderdeel van
enzymsystemen die betrokken zijn bij de energieproductie.
Vanadium: betrokken bij suikerstofwisseling, heeft insulineachtige werking, verlaagt insulineoverproductie, nodig
bij goede botgroei.
Zink: belangrijk voor synthese van DNA, RNA en eiwitten, regulering suikerspiegel, botgroei.
Zwavel: nodig voor gezonde huid, bestanddeel aminozuren.
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Dille (Anethum Graveolens)
De naam “Dille” komt van het oud-Noorse woord dilla, dat in slaap wiegend betekend – dille heeft
inderdaad een licht kalmerende werking.
Dillewater wordt al eeuwenlang gebruikt om huilende baby’s of baby’s met kramp te sussen. In de
Middeleeuwen werd Dille beschouwd als een magisch kruid en werd gebruikt om hekserij te
bestrijden. Het werd eveneens gebruikt in liefdesdrankjes.
Zowel zaad als blaadjes worden gebruikt.
Dille is een inheemse plant in Noord-Europa en Rusland, maar wordt in de hele wereld verbouwd.
Belangrijkste werkingen en indicaties
Van Dille is vooral de winddrijvende en krampwerende werking bekend, toegepast bij ondermeer
opzetting, winderigheid, maagdarmkrampen, hik, misselijkheid en braken.
Het is een aangewezen middel bij buikkrampen bij kinderen.
Dille vervordert als aromaticum het maagsapsecretie* en kan van nut zijn bij moeilijke
spijsvertering.
Er is ook een galactogoge (bevordert de zogvorming) bij onvoldoende moedermelk en een
emmenagoge (menstruatie bevorderende ) werking beschreven bij pijnlijke menstruatie.
Het kauwen van Dillezaad heeft een deodoriserende werking bij slechte adem en Dillesiroop is een
geschikte smaakcorrectie voor kindergeneesmiddelen.

Selderij (Apium Graveolens)
De gecultiveerde bleekselderij uit Italië die wij sinds de 17e eeuw kennen, is afkomstig van de kleine
wilde selderij die overal in Europa in riviermondingen en zoute moerassen groeit.
Wij zouden de wilde Selderij, die eens als medicijn gebruikt werd, erg bitter vinden, maar de
Romeinen gebruikten hem als smaakstof. Ze associeerde de plant ook met ongeluk en dood en
gebruikten de bladeren in rouwkransen.
De zaadjes van de wilde Selderij worden als specerij gebruikt. Ze zijn aromatisch, maar bitter.
Zaadjes van de wilde Selderij zijn aangetroffen in de graftombe van Toetanchamon.
Belangrijkste werkingen en indicaties
Selderijzaad heeft mild urinedrijvende eigenschappen, die soms worden aangeraden bij vasthouden
van water, bijv. voor de menstruatie en ter preventie van blaasontsteking.
Door de bloedzuiverende, ontzurende en ontstekingswerende werking wordt Selderijzaad ook bij
jicht en andere reumatische aandoeningen aangeraden.
Samen met de natuurlijke vochtafdrijvende werking is de bloedvatenverwijdende werking van
apigenine (inhoud stof) en de mild cholesterolverlagende werking van 3-n-butylftalide de reden dat
Selderijzaad door sommige als middel wordt gegeven bij hoge bloeddruk, hartzwakte, hartkramp en
een te hoog cholesterolgehalte.
Er worden ook licht krampwerende en kalmerende eigenschappen aan toegeschreven.
De Selderijknol wordt soms wel de “Europese ginseng” genoemd vanwege de algemeen gezondheid
bevorderende werking.

Karwij (Carum Cavi)
Dit kleine, onooglijke plantje kent onvoorstelbaar veel toepassingen.
Het werd vroeger hoog gewaardeerd als tovermiddel tegen hekserij en demonen, en omdat
men geloofde dat iets wat Karwij bevatte niet gestolen kon worden, vroeger voerde men
Karwij aan duiven, zodat ze niet kwijtraakten.
Karwei zou ook giftige slangenbeten genezen, haaruitval voorkomen en het gezichtsvermogen
verbeteren.
Men geloofde dat als een vrouw een paar Karwijzaadjes in de broekzak van haar man stopte
zijn hart niet door een ander gestolen kon worden.
Karwij groeit in heel Europa en Azië in het wild en de laatste jaren ook in Amerika en
Engeland.
Belangrijkste werkingen en indicaties
Winddrijvend (sterker dan Anijs en Venkel), krampwerend,(vooral de alcoholische extracten*)
en kalmeert de maag. Toepassingen zijn bij: winderigheid, opgezette buik, luchtslikken,
opgeblazen gevoel na de maaltijd, volle maaggevoel (bij volwassenen), krampen en kolieken
van de maag en darmen (vooral bij kinderen), vermindert de winderigheid en eventuele
krampen bij gebruik van krachtige laxeerkruiden als Senna en spasme van de galwegen. Eetlust
bevorderend, maag stimulerend, spijsvertering bevorderend en galvormend en galdrijvend
(ontspant na een zware maaltijd).Toepassing bij: anorexie (gebrekkige eetlust), gebrekkige
maagwerking, vertraagde maaglediging, moeilijke spijsvertering en spijsverteringsklachten.

Venkel (Foeniculum Vulgare)
Er bestaan diverse soorten Venkel, maar ze lijken allemaal op elkaar qua uiterlijk en smaak, en men
ze allemaal zelf kweken.
De blaadjes van de planten lijken op veertjes en zijn decoratief in de border.
Romeinse (ofwel gewone Venkel) smaakt naar Anijs en wordt al duizenden jaren als medicijn en als
kruid gebruikt.
De Romeinen aten de scheuten als groent; de zaadjes vormen een smakelijke en interessante
specerij.
Herkomst en eigenschappen
Omdat venkel in het wild op zoveel plaatsen groeit, is het moeilijk te bepalen waar de plant
oorspronkelijk vandaan komt.
Venkel werd gebruikt door de oude Chinezen, Romeinen, Grieken, Britten, Indianen, Egyptenaren
en Grieken. Ze gebruikten allemaal de uitlopers als groente, de gedroogde en gemalen zaden als
specerij, de gedroogde blaadjes als thee en de verse blaadjes als salade.
Als medicijn werd Venkel gebruikt voor zere ogen, om toverkracht te bezweren en als tegengif bij
slangenbeten.
De olie werd als laxeermiddel gebruikt en als zalf bij bronchitis.

Belangrijkste werkingen en indicaties
Venkel is darmgasdrijvend en wordt gebruikt bij; winderigheid, pijnlijke winderigheid, overdreven gasvorming,
opgezette buik en luchtslikken.
Is krampopheffend op de spijsvertering en wordt gebruikt bij; maagdarmkolieken en –krampen, spastische
constipatie, darmkrampjes en pijnlijke winderigheid bij zuigelingen, diarree, zuigelingendiarree met krampjes, als
toevoeging bij laxeermiddelen.
Is eetlustopwekkend; bevordert de maagdarmperistaliek; maagstimulans, spijsverteringsbevorderend, bevordert de
leverregeneratie, galdrijvend en bevordert de galsecretie* en wordt gebruikt bij anorexie (eetlustgebrek), zwakke
maagfuntie, vertraagde maaglediging, moeilijke spijsvertering, zwaar opgeblazen gevoel na de maaltijd en
oprispingen.
Is krampopheffend op de luchtwegen, mild slijmoplossend en –losmakend, bevordert de trilhaarbeweging van de
slijmvliezen van de luchtwegen, ontstekingswerend en wordt gebruikt bij; hoest, spastische hoest, kinkhoest,
piepende hoest (veel bij kinderen), heesheid, bronchitis, chronische bronchitis, verstopte luchtwegen en
slijmproppen.
Bevordert de melkproductie en wordt gebruikt bij onvoldoende melkproductie bij borstvoeding.

Anijs (Pimpinella Ansium)
De ovale aromatische zaadjes van de Anijs behoren tot de oudste specerijen ter wereld.
De Romeinen ontdekten Anijs en gebruiken het scherpe en pittige Anijszaad in het gebak dat ze na zware
maaltijden aten om hun maag tot rust te brengen.
Anijs geeft ook het populaire Griekse drankje ouzo zijn kenmerkende smaak.

Herkomst en eigenschappen
Anijs groeit in het Midden-Oosten in het wild, maar is ook in een gematigd klimaat te kweken.
Anijs werd eerst verbouwd door de Egyptenaren, later verspreidde het zich over de Arabische, Romeinse en
Griekse wereld.
Anijs wordt al heel lang verbouwd, maar wordt langzaam vervangen door Illicum Verum - Steranijs omdat
deze goedkoper is om te verbouwen.

Belangrijkste werkingen en indicaties
Eigenschappen; winddrijvend, krampwerend, eetlustopwekkend, antisepticum voor het darmkanaal, ontkrampt
de luchtwegen, vooral in hogere doses, bevordert het ophoesten, verzachtend, hoestremmend en zogdrijvend,
geeft een aangenaam aroma aan moedermelk.
Indicaties; winderigheid, opgeblazenheid, maagdarmkrampen, diarree met kolieken bij kinderen, gebrekkige
eetlust, moeilijke spijsvertering, nerveuse maag, bronchitis, taaie slijmen, hoest, kinkhoest, droge hoest en bij
onvoldoende moedermelk, vergemakkelijkt de borstvoeding (bevordert de zuigreflex) bij zuigelingen.

Broccoli (Brassica Oleracea L.Var. Italica Plenck)
De naam Brassica is de klassieke Latijnse naam voor de koolsoorten. Oleracea wil zoveel zeggen
als “van de groentetuin” en geeft aan dat het gaat om een gecultiveerde plant
Broccoli is afgeleid van het Italiaanse “brocco” (spruit) en wil zeggen “koolspruit” en “brocco” is
afgeleid van het Latijnse “brachium” (tak), duidend op de typische bouw van de bloemhoofdjes,
die met kleinere takken aan de compacte stam zitten.
Herkomst en eigenschappen
Broccoli is een koolsoort die in de Romeinse oudheid werd gedomesticeerd uit een wilde
koolsoort, inheems in Klein Azië en in het Middellandse Zeegebied en die later in Italië verder
werd gecultiveerd tot de koolsoort met eetbare roosjes, zoals we ze nu kennen.
Broccoli komt dan ook niet in het wild voor.
Plinius de Oudere (23-79 na C.) sprak al over een koolsoort, waarvan de beschrijving doet
vermoeden dat het om Broccoli of een voorvader ervan ging.
Tot halverwege de 18e eeuw werd broccoli vermoedelijk alleen gegeten in Italië en Frankrijk.
Pas later werd het in de rest van Europa en de wereld bekend. De echte teelt van Broccoli in de
USA begon pas omstreeks 1920. Uit epidemiologisch onderzoek was al overduidelijk gebleken dat
het eten van veel kruisbloemige groenten als Broccoli, Waterkers, Spruiten en Bloemkool het
risico op verschillende kankers verlaagde. In 1922 slaagde onderzoekers van de John Hopkins
Universiteit erin om glucorafafanine te isoleren als het belangrijkste bestanddeel dat
verantwoordelijk is voor het beschermd effect van Broccoli tegen kanker.

Belangrijkste werkingen en indicaties
Eigenschappen: remt het ontstaan van kanker en de groei van tumoren af en is leverontgiftend.
Indicaties: draagt bij tot preventie van; maag, colon, mond en longkanker, oestrogeenafhankelijke kankers;
borstkanker, baarmoederhalskanker en ovariumkanker, prostaat en blaaskanker en zwakke leverfunctie.
Eigenschappen: antioxidans*, helpt vroegtijdige ouderdomsverschijnselen tegengaan, bevordert het
gezichtsvermogen, helpt beschermen tegen degeneratieve aandoeningen als hart- en vaatziekten en staar.
Indicaties: draagt bij tot de preventie van; vroegtijdige ouderdomsverschijnselen, hart- en vaatziekten, staar,
troebeling van de ooglens.
Eigenschappen: beschermt tegen het ontstaan van maag- en duodenumzweer, remt Helicobater Pylori
(zuurbranden) af.
Indicaties: draagt bij tot de preventie aanpak van maag-n en duodenumzweer*, maagslijmvliesontsteking,
zuurbranden, zure oprispingen.

Artisjok (Cynara Scolymus L)
Cynara is afgeleid van het Griekse “Kynara” wat staat voor “stekelige planten” ofwel
van “Kuon” (Hondstand) vanwege de gelijkenis van de puntige uiteinden van de
schubbladeren van het bloemhoofd met een hondstand.
Scolymus is afkomstig van het Griekse “Skolumus” , eetbare distel.
Artisjok, Ärtichaut” en “Artochoke” zouden via het Italiaanse “Articiocco” afgeleid
zijn van het Arabische “Ardhi”(aarde) en “Shauk”(Distel, doorn)
Herkomst en eigenschappen
De Artisjok zoals wij die nu kennen is een in het wild onbekende plant; ze ontstond
door het veredelen van de Kardoen (Cynara Cardunculus). Dit was een eetbare
distelsoort uit het Middellandse Zeegebied en Noord Afrika die o.a. door de Grieken
en Romeinen als groente werden gekweekt. Door een mutatie in gekweekte planten
ontstond hieruit omstreeks de 15e eeuw de Artisjok als cultuurvorm. De Kardoen
werd reeds 500 jaar VC in Egypte, Perzië, Turkije en Griekenland gebruikt.
Theophrastus (4e eeuw VC) wendde de Kardoen reeds aan als voedings- en
geneesmiddel, vnml als spijsverteringsbevorderend middel en als middel na
overvloedige drankfestijnen. Waarschijnlijk ontstond de Artisjok ergens tussen 800 en
1500 in kloostertuinen door veredelen van Kardoen. Franse artsen in het begin van de
20e eeuw konden vooral de werking bij lever- en galaandoeningen aantonen.

Belangrijkste werkingen en indicaties
Inwendig gebruik
Eigenschappen:
Galvomend, galafdrijvend, ontkrampend op de galwegen, spijsverteringsbevorderend vnml van de vetten, helpt
galstenen te voorkomen.
Stimuleert de algemene leverfunctie, leverbeschermend, ondersteunt de leverreiniging, ontgiftend,
leverdraineren; mild laxerend.
Cholesterol verlagend, regelt de vetstofwisseling, verminderd de oxidatie van de LDL cholesterol tot het
schadelijk oxycholesterol.

Indicaties
Spijsverteringsmoeilijkheden door een gebrekkige galafscheiding, slechte bewegelijkheid van de galwegen, na
verwijdering van de galblaas, vooral na het eten van vetten, vollemaaggevoel, darmgisting, galblaasontsteking,
voorkoming van galstenen bij personen die eraan gevoelig zijn, verwijderen van galgruis.
Leverontsteking al dan niet met geelzucht, zwakke leverwerking, leververvetting o.a. door alcoholgebruik,
leverschade door gifstoffen.
Verhoogt cholesterol gehalte, verhoogt lipidengehalte*.

Boon (Phaseolus Vulgaris L.)
Phaseolus is afkomstig van de Griekse naam “boon” .
Vulgaris wil zeggen “gewoon” en wijst op het feit dat deze soort de meest voorkomende is van
het geslacht Phaseolus.
Herkomst en eigenschappen
Afkomstig uit Mexico en Midden Amerika; was oorspronkelijk een eenjarige klimplant.
Nu wereldwijd gekweekt onder verschillende cultuurvormen met een grote variatie in groeiwijze,
peulen en zaden. Als voedselbron wordt de boon ofwel in zijn geheel ofwel om de erin zittende
zaden genuttigd. Fytotherapeutisch gebruikt men vooral de eigenlijke bonenpeul zelf of een
extract ervan, rijk aan phaseolamine (een zetmeelblokker).
De boon werd door de Spaanse Conquistadores in de 16e eeuw geïntroduceerd in Europa,
alwaar hij snel werd geacclimatiseerd en in verschillende variëteiten werd gekweekt.
Belangrijkste werkingen en indicaties
Inwendig gebruik d.m.v. bonenpeulen maar het liefst door extract (het grootste effect).
Eigenschappen: vermindert de opname van koolhydraten in de darm, vermindert aldus de kans
op een hoge bloedsuikerspiegel na de maaltijd en de hierop volgende vetopslag,
bloedsuikerregulerend.
Indicaties: overgewicht, op gewicht blijven na afslankkuren (inname voor de maaltijd.
Insulineresistentie, ouderdomsdiabetes type 2 (inname samen met de maaltijd).

Rode Biet (Beta Vulgaris L. var. Conditiva)
Het woord “biet” is een oud Germaanse ontleding van het Latijnse woord “beta”.
Vulgaris wil zeggen “gewoon” en wijst op het feit dat deze soort de meest voorkomende is
van het geslacht Chenopodiacea.
Herkomst en eigenschappen
De biet is voortgekomen uit de wilde Beta Vulgaris var. Maritima in het Engels Sea Beet en
in het Nederlands Strandbiet.
Deze komt voor langs de kust van zuidelijk Europa en west Azië.
Biologisch geteelde Rode Biet bevat makkelijk 30% meer anti-oxidanten die nuttig zijn voor
onze stofwisseling, dan industrieel geteelde.
Historisch onderzoek maakt duidelijk dat de Biet al bij de Assyriers (2000-600 VC) bekend
was.
De Grieken en Romeinen hebben de Biet in Europa verspreid.
Deze groente werd dan ook massaal verbouwd en kreeg al snel de benaming “Romeinse
Spinazie”.
De Rode Biet (Beta Vulgaris var. Ruba) stamt uit eind 19e eeuw begin 20e eeuw.

Belangrijkste werkingen en indicaties
Aan de Rode Biet worden vooral door het betanine immuunversterkende eigenschappen toegeschreven. Maar
daar moeten wel grote hoeveelheden sap voor gebruikt worden en het is dan nog minder werkzaam dan bijv.
Echicea, Katsklauw, en Astragalus (Hokjespeul).
In de volksgeneeskunst werd het sap van Rode Bieten ook vaak aangeraden bij allerhand tumoren, maar daar
bestaat niet zoveel wetenschappelijke onderbouwing voor. De aangeraden inname van 1l sap gedurende 2 à 3
maanden zou veel eerder kunnen leiden tot een algemeen versterkend effect en een beter verdragen van radio en
chemotherapie in plaats van tot een rechtstreeks kankerafremmende werking.
In de volksgeneeskunst claimt men ook een hepatorope werking (bevordert de leverwerking), toe te passen bij
leveraandoeningen en icterus (geelzucht), alsook een werkzaamheid als anti-anaemicum (tegen bloedarmoede).
Soms wordt het Bietenblad aangeraden als vitaminen- en mineralenbron. Het is inderdaad een goede bron van
ondermeer foliumzuur, maar hou ermee rekening dat door de oxalaten (zuringzuur, zouten en esters) de
mineralen als calcium en ijzer niet goed worden opgenomen.

Kool (brassica Oleraccea L.)
De naam Brassica is de klassieke Latijnse naam voor de koolsoorten.
Oleracea wil zoveel zeggen als ”van de groentetuin”en geeft aan dat het gaat om een
gecultiveerde plant.
Herkomst en eigenschappen
Wetenschappers weten nog steeds niet zeker welke soort kool uiteindelijk in cultuur
is genomen. Wel is bekend dat de kweek van de eerste koolplanten door de mensen
al zo’n 4800 jaar geleden plaats had. Vermoed wordt dat de “oerkool”, waaruit
talrijke kweekvariëteiten zijn gekweekt, afkomstig is van de Middellandse zeekust.
Wetenschappers vermoeden dat Turkije een belangrijke rol speelde bij de
domesticatie van kool. Maar sommige archeologen geloven dat de Kelten voor het
eerst kool in cultuur brachten op het Britse eiland. Bij deze laatste theorie zou
Zeekool (Brassica Maritima) de “oerkool” zijn en al zo’n 5200 jaar geleden voor het
eerst in cultuur zijn gebracht. De koolsoorten zijn biologisch gezien een soort, die
echter door de mens in diverse richtingen is gekweekt, al naargelang het deel van de
kool dat gegeten wordt, de bloemen en een deel van de bloemstelen bij Bloemkool
en Broccoli, de bladeren bij Chinese kool, Paksoi, Rodekool en witte kool, de
okselscheuten bij Spruitkool. Door het kweken zijn verschillende vormen ontstaan.
Broccoli verschilt van Bloemkool doordat de Broccoli gedifferentieerde
bloemknoopjes heeft en de Bloemkool nog niet gedifferentieerde bloempjes.

Belangrijkste werkingen en indicaties
Kolen zijn rijk aan Vitamine U of cabagine, ook wel de “anti-ulcusfactor”* genoemd. Van deze bioactieve stof is
aangetoond dat ze een beschermende en weefselversterkende invloed heeft op het maagslijmvlies. Bovendien kan
bij snijden, kauwen of persen van kolen de stof glucorafanine omgezet worden tot sulfarofaan, een stofje
aangetoond is dat ze Helicobacter Pylori (vaak als oorzaker van maagzweren aangetoond) afremt. Verder wordt
erop gewezen dat de basische mineralen en de stof allantoïne bijdragen tot bescherming van de maagwand. Al
deze factoren maken van kolen interessante planten om in te zetten bij preventie en aanpak van
maagwandontsteking, maag- en duodenum* zweren, maagpijn en zure oprispingen. Al heel veel mensen zijn
geholpen geweest met 3x daags een glas koolsap voor de maaltijden, voor de helft verdund met water (en eventueel
in combinatie met aardappelsap), zo neemt de pijn en genezingsduur van maagzweren merkbaar af.
Kolen bevatte ook met glucosinolaten zeer interessante organische zwavelstoffen, die samen met een hoog
gehalte aan methionine de leverontgiftiging bevorderen en het ontstaan van kankercellen helpen voorkomen
(anti-carcinogeen). Op basis daarvan worden kolen soms ingezet bij leveraandoeningen, pancreasontsteking, ter
preventie of adjuvens(versterking) bij kanker. Zo wordt de stof PhIP of 2-amino-1-methyl-6-fenylimidazol
pyridine, een kankerverwekkende stof die ontstaat bij het bruin bakken van vlees en is sneller ontgift door het eten
van kolen.
Er wordt aangeraden veel kolen (ook Broccoli, Spruiten en Bloemkool) te eten voor extra bescherming tegen
colonkanker.

Peen (Daucus Carota L. ssp sativus)
Daucus is het Latijnse woord voor wilde Peen.
Daucus Carota L. ssp sativus is het Latijnse woord voor gekweekte Peen.
Herkomst en eigenschappen
Wortels zoals wij ze kennen, komen uit Afghanistan. Dat moet voor waar worden aangenomen.
Daar werden ze in de 7e eeuw in cultuur gebracht.
De oerwortel is vermoedelijk de Zwarte Wortel (Daucus Carota ssp. Sativus var. Atrorubns
Alef) die vandaag nog in Turkije wordt verbouwd. In Nederland komt ook de wilde Peen voor
(Daucus Carota subsp.carota).
Naar verluid zijn de Afghaanse wortels in de 14e eeuw in landen rond de Middellandse Zee
terecht gekomen. De oerwortel is donker paars, maar ze kwamen in allerlei kleuren voor; rood,
geel, wit, paars alles behalve oranje. Met de gele wortel is men verder gaan veredelen en in de 17 e
eeuw ontstond in Nederland de welbekende oranje wortel. Men zegt als eerbetoon aan Willem
van Oranje. De langgerekte wortel is een Franse vinding uit de 19e eeuw. Ze kruiste met succes
de reuzenwortel van rond de Middellandse Zee en de Midden-Europese (Hollandse, oranje)
wortel. Oude wortelrassen bevatten anthocyaan, die zorgt voor een paars-rode kleur (o.a. in
Aubergine, Rode kool, maar ook herfstkleur van bladeren). De geel en oranje wortels bevatten
caroteen, dat voor de kleur zorgt.
Wortels hebben, op bieten na, het hoogst suikergehalte van alle groenten. Wortels kunnen
(daarom) rauw gegeten worden.

Belangrijkste werkingen en indicaties
De Peenwortel heeft algemeen een zeer interessante voedingswaarde, omwille van de vitaminen, de mineralen,
zijn natuurlijke suikers en de vezels. Wortels passen in een gezonde voeding en zijn vooral nuttig tijdens de
groei- of herstelperioden van kinderen. Door de talrijke oxidanten helpen ze als preventie tegen kanker en
ouderdomsverschijnselen uit te stellen. Door het hoge gehalte aan carotenoïde (Vitamine A) is de peenwortel
belangrijk voor de gezondheid en weerstand van de huid en de slijmvliezen. Ze helpt de huid sterk en glad te
houden en, mede door de andere anti-oxidanten, ze te beschermen tegen de ultraviolette stralen van de zon. Het
eten van wortel vermindert de kans op of de ernst van acne. De peenwortel versterkt tevens de slijmvliezen van
de luchtwegen en helpt deze te beschermen tegen infecties, zoals angina en tegen astma. Door het hoge gehalte
aan de oplosbare en dus absorberende vezels (pectine) heeft de wortel ook een plaats in de aanpak van diarree,
vooral bij zuigelingen en kinderen. Soms wordt aangeraden bij diarree een vastendag met het drinken van vers
wortelsap, het eten van wortelpuree of het drinken van soep met veel wortel erin verwerkt. Wortelsap wordt
door een leverondersteunende werking ook aangeraden bij hepatitis (leverontsteking) en icterus (geelzucht).
Vanwege de anti-oxidanten* zijn peenwortels ook interessant om te helpen beschermen tegen hart- en
vaatziekten (o.a. beroerte). Men kent er, mede door de rijkdom aan kalium , een mild bloeddrukverlagend
effect aan toe bij hypertensie. De licht vochtafdrijvende eigenschappen van peenwortel zou hier eveneens toe
bijdragen. Door de talrijke carotenoïde en andere anti-oxidanten is de peenwortel eveneens goed voor de ogen
en helpt e nachtblindheid en staar te voorkomen. Verse rauwe wortels helpen, o.a. door hun vezelrijkdom, de
bloedsuikerspiegel bij diabetes beter onder controle te houden. Gekookte wortels hebben een hogere
glycemische index en zijn daardoor iets minder geschikt.

Tomaat (Solanum Lycopersicum
Solanum is het Latijnse woord voor “nachtschade”.
De tomaat is een populaire vrucht, afkomstig van de tomatenplant (Solanum
Lycopersicum syn. Lycopersicon esculentum). De vrucht is culinair gezien een groent.
Herkomst en eigenschappen
Tomaten zijn afkomstig uit de Andes, waar de voorvaderen van de Inca’s en de Maya’s
kleine varianten kweekten. Toen de Spanjaarden Mexico veroverden was het daar al
ingeburgerd. De Spaanse conquistadores stuurden de planten met kleine gele vruchten,
die in het Nahuatal, de taal der Azteken xitomatl, werden genoemd, naar Spanje. De als
giftig beschouwde planten werden als sierplant geteeld. Rond 1750 kwam men er in
Italië en de Provence achter dat de gele vruchtjes “pomo d’oro” of gouden appel in het
Italiaans eetbaar waren. Door kruisen en selecteren kreeg de tomaat de rode kleur en
vanaf 1850 is het een veel gebruikte groente in de Europese keuken.
De rijpe vrucht is dan wel gezond, maar dit is in tegenstelling tot de rest van de plant,
die giftig is: de plant behoort tot het geslacht nachtschade. De gifstof in deze plant heet
tomatine, het is een glycoalkoloïde. De stof wordt door de plant geproduceerd als
afweerstof tegen allerlei ziekteverwekkers en is ook giftig voor de mens. Bij het rijpen
van de vrucht verdwijnt de gifstof hieruit, hierdoor wordt de vrucht eetbaar maar ook
gevoeliger voor schimmels en bacteriën.

Belangrijkste werkingen en indicaties
De tomaat is een topbron van anti-oxidanten en in het bijzonder van het speciale carotenoïde lycopeen. Van
lycopreen is aangetoond dat het niet alleen een sterk rechtstreeks antioxidans of vrije radicalenvanger is, ze helpt
ook te beschermen tegen het ontstaan van kanker op nog andere manieren: door als onrechtstreekse antioxidans de
inductie van gluthationconjugatie* te bevorderen, door te zorgen voor de inductie* van een sterke intercellulaire
communicatie, door de groeifactor IGF-1 af te remmen en de progressie van de celcyclus te verminderen. Hierdoor
kan de tomaat een rol spelen in de preventie van prostaatkanker (in synergie met Vitamine E, Selenium en Zink,
waarbij de PSA afneemt), in de preventies van kankers van het spijsverteringskanaal (mond, keel, slokdarm, maag,
pancreas, colon en rectum) en in de preventie van baarmoederhalskanker, ovariumkanker, borstkanker en
longkanker. Van lycopeen is ook aangetoond dat ze bijdraagt tot de preventie van de BPH of goedaardige
prostaatvergroting. Als algemene bron van anti-oxidanten* is van de tomaat aangetoond dat ze op een natuurlijke
manier “bloedverdunnend” werkt (verminderen van de adhesie* van de bloedplaatjes aan de vaatwand en de
onderlinge “aggregatie ”of verkleven) de vorming van het schadelijke “oxycholesterol” (die zich aan de vaatwand
afzet) afremt en algemeen het onstekingsproces dat aan de basis ligt van atherosclerose (slagaderverkalking)
inhibeert (remt). Omdat de tomaat daarnaast ondermeer door haar anti-oxidanten*, haar hoge kaliumgehalte en haar
gehalte aan GABA (gamma aminoboterzuur) ook helpt de bloeddruk te verlagen bij hypertensie, speelt ze zeker een
rol in de preventie van hart- en vaatziekten. Als bron van carotenoïden en andere anti-oxidanten* helpt het
regelmatig gebruiken van tomaten ook bijdragen tot preventie of het afremmen van ondermeer diabetes, staar,
gezichtsafname door degeneratie van het netvlies, astma, luchtweginfecties, huidziektes en onvruchtbaarheid.

De opname van lycopeen uit rauwe tomaten is vrij laag: lycopeen komt dan vooral voor onder
de al-trans* vorm.
Verwerken, koken en opslaan leidt tot cisisomerisate (koppelingsreactie) en betere opname.
Toevoegen van vet verbetert nog meer de opname.
Vandaar dat we het meest lycopeen opnemen uit gebakken en gekookte tomaten, tomatensaus,
tomatenpuree, tomatensoep, gezonde ketchup (minimum aan suikers), tomatensap…………

Spinazie (Spinacia Oleracea)
Het woord spinazie is afkomstig van het Perzische woord “Esfenaj”.
Spinazie groeit over de gehele wereld met uitzondering van de tropische gebieden.
Herkomst en eigenschappen
Het is een oude groente die voor het eerst in Perzie geteeld werd.
Hoewel de spinazie al eeuwen geteeld werd in China bereikt de plant Europa pas in de 12e eeuw
met de komst van de Moren in Spanje.
In de 16e eeuw was spinazie nog een nieuwigheid in Italie, maar wel al ingeburgerd in Engeland.
Het eerste gebruik bleef beperkt tot laxeermiddel, het laxeereffect is te danken aan het hoge
oxaalzuurgehalte.
Spinazie heeft een verhoogd ijzergehalte (3-4 mg) en is tevens rijk aan caroteen, Vitamine A en
anti-oxidanten.

Belangrijkste werkingen en indicaties
Door het hoge gehalte aan foliumzuur, het Vitamine B dat belangrijk is voor sneldelende weefsels is spinazie een
interessante groente voor zwangere vrouwen en dit ter preventie van Spina Bifida (open ruggetje)en Schisis (open
verhemelte, hazenlip).
Ondermeer door het hoge gehalte aan foliumzuur (dat het sterke vrije radicaal homocysteïne helpt onschadelijk
maken) en door andere oxidanten is spinazie een groente die helpt beschermen tegen slagaderverkalking, o.a. ter
hoogte van de halsslagader en gevolgen daarvan als beroerte en hartziekten. Ook rokers kunnen deze rijkdom aan
foliumzuur goed gebruiken.
Door zijn hoog gehalte aan carotenoïden, luteïne en zeaxanthine, die als antioxidantia het netvlies beschermen,
is spinazie een groente die helpt gezichtsafname door netvliesdegeneratie af te remmen en zelfs voor een deel te
verbeteren (6 maanden 100g per dag).
Spinazie is als rijke bron van chorofyl, een “chelator”, een groente die de lichaamsreiniging ondersteunt en
ondermeer zware metalen helpt onschadelijk te maken.
Volgens sommige bronnen is spinazie een vrij rijke plantaardige bron van zink. Bij zwangere vrouwen kan ze
helpen ter preventie van problemen bij de bevalling. Bij de man kan zink bijdragen tot een betere kwaliteit van het
sperma, het voorkomen van infertiliteit en prostaatproblemen.

Spinazie is vrij rijk aan purines en wordt daarom beter niet of slechts met mate gebruikt bij jicht of
verhoogd urinezuur.
Mensen met nierziekten of nierstenen gebruiken slechts bescheiden porties spinazie.
Wegens omzetting van nitraten in nitrieten door bacteriën in een lauw warme omgeving blijft het
raadzaam voor kleine kinderen, zwangere vrouwen en ouden van dagen op te passen voor spinazie die
niet vers is.

Knoflook (Allium Sativum L.)
Allium is vermoedelijk afgeleid van het Latijnse woord olere (geur verspreiden) vanwege de
doordringende geur, ofwel afgeleid van het Keltische all wat brandend betekend, wijzend op
de scherpe smaak. Sativum staat voor gekweekt.
Knoflook is afgeleid van het Middelnederlandse Cloflooc, waarbij clof slaat op de gekliefde,
gespleten bol en looc vermoedelijk komt van lok vanwege de gelijkenis van de
samengevouwen, gebogen schillen met een haarlok.
Herkomst en eigenschappen
Knoflook is waarschijnlijk afkomstig uit de steppen van Centraal Azië. Hij bereikte via
nomaden het Midden Oosten, waar hij in cultuur werd gebracht en veredeld tot een variëteit
met grote bollen. Er bestaan zo’n 600 planten in de Alliaceae familie, nauw verwant met
knoflook zijn: Ui, Prei, Daslook en Bieslook.
De eerste gebruikers waren vermoedelijk de Sumeriërs (2600 – 2100 VC) in de vallei van de
Eufraat (Irak) De oude Egyptenaren kenden al de stimulerende werking ervan; knoflook
stond samen met radijzen en ui op het menu van de piramide bouwers.
In de Middeleeuwen werd knoflook gezien als een belangrijk beschermend middel tegen
besmettelijke ziekten. Zo droegen artsen een masker met knoflooktenen om besmetting met
builenpest te voorkomen.
Louis Pasteur (eind 19e eeuw) ontdekte dat knoflook schadelijke bacteriën kon vernietigen;
Albert Schweitzer gebruikte knoflookverbindingen om amoebendysenterie te behandelen .

Belangrijkste werkingen en indicaties
Orale inname:
Eigenschappen : Tonicum voor hart en bloedvaten. Verminderd adhesie (verkleving) en aggregatie
(samenklonteren) van bloedplaatjes, bloed verdunnend, voorkomt bloedstolsels en verlengt de bloedingstijd en lost
bloedstolsels op. Cholesterol verlagend en mild bloeddruk verlagend.
Ontkrampend op de bloedvaten, houdt ze elastisch en rechtstreeks bloedvat verwijdend.
Helpt arteriosclerose voorkomen. Beschermt de hartspier tegen zuurstoftekort.
Algemeen weerstand verhogend (werkzaam tegen bacteriën, virussen, schimmels en parasieten)
Indicaties: Preventie van hart en vaatziekten. Voorkomen en terugdringen van atherosclerose (aderverkalking) in
de kransslagaders, voorkomen van trombose. (preventie van: hartkramp, hartinfarct en hartzwakte). Voorkomen en
terugdringen van Atherosclerose in de hersenbloedvaten. (beter geheugen en concentratie vermogen, minder
duizeligheid en hoofdpijn). Voorkomen en terugdringen van atherosclerose in de perifere (aders en slagaders vlak
onder de huid) vaten (etalagebeen, doorbloedingsstoornissen, koude handen en voeten) en in de oogbloedvaten.
Voorkomen van embolie en trombose (in hersenen: beroerte, in spataders: tromboflebitis (ontsteking van de
wand). Verzwakt immuunsysteem, voorkomen van griep, grippale aandoeningen, verkoudheden, bronchitis, virale
infecties (o.a. herpes, epstein barr) bacteriële infecties, voorkomen van schimmelinfecties, van Candida infecties,
van protozoaire (parasitaire) infecties.
Adjuvens bij verhoogd cholesterol gehalte, te laag HDL gehalte en bij verhoogd gehalte aan triglyceriden.
Adjuvens bij hartzwakte, ouderdomshart en milde vormen van hypertensie.
Voorkomen van bloedvaataandoeningen bij diabetici.

Cayennepeper, spaanse peper, paprika (Capsicum Annuum L.)
Capsicum is ofwel afgeleid van: capsa (doos) en verwijst naar de holle vrucht, ofwel van het
Griekse kapto (bijten), verwijzend naar de scherpe smaak.
Annuum wil zeggen jaarlijks (eenjarig), hoewel er in deze soort ook meerjarige zitten.
Paprika is afkomstig van het Hongaars voor deze vrucht en wordt vooral aan de zoetere
niet scherpe variëteiten gegeven.
Chili is afkomstig van Chiltepin, de naam die Atzeken aan deze plant gaven; de naam wordt
vooral gebruikt voor de hete prikkelende variëteiten.
Herkomst en eigenschappen
De stamplant van cayennepeper, nu niet meer wild in de natuur te treffen, groeide eerst in
Mexico en bereikte va daaruit de Caraïben en tropisch Amerika. Ze werd door de Indianen
veredeld tot verschillende kweekvormen. Na ontdekking van Amerika werden de zaden
door de Spanjaarden en Portugezen naar Zuid Europa en de warme delen van Afrika en
Azië verspreid.
Enkel de scherp smakende soorten, die capsaïcine bevatten, zijn geneeskrachtig.
De domesticatie can Capsicum Annuum begon waarschijnlijk tussen 5200 en 34 VC,
waardoor het één van de oudste landbouwgewassen van de wereld is.
Cayennepeper was lange tijd de enigste specerij voor de Indianen van Mexico tot Chili.

Belangrijkste werkingen in indicaties
Uitwendige toepassingen
Lokaal bloedsomloop verhogend, warmte en roodheid veroorzakend.
Zenuwprikkelend: prikkelt de warmtegevoelige receptoren van de huid, waardoor verwarmend.
Lokaal verdovend en pijnstillend.
Afleidend middel.
Indicaties:
Koude handen en voeten, winterhanden en voeten.
Reumatische aandoeningen, jicht, spit, rugpijn, sperpijn, sperspamen in de regio van arm, schouder of rug,
verstuikingen, longvliesontsteking vnml door koude.
Zenuwpijnen; ook gordelroos, aangezichtspijn, clusterhoofdpijn, ischias en pijn na borstamputatie.

KNOFLOOK (Boerentheriaak, Oyuyn, Knuiflook)
Gedurende de middeleeuwen werden knoflook en andere uien veel toegepast in de geneeskunde, omdat men
dacht dat de scherpe geur vooral van knoflook, de heksen en andere boze geesten op de vlucht joeg. Men was er
stellig van overtuigd, dat heksen in het geheel niet tegen onaangename luchtjes konden. De ziekten die men met
knoflook bestreed waren dan ook hoofdzakelijk die ziekten, waarvan men dacht dat ze door duivelse krachten
opgeroepen waren, zoals pest, kiespijn, vergiftiging, beten en steken van “venijnige gedierten”.
Wanneer de Hongaren voor het eerst een baby in de wieg leggen, nemen ze drie knoflookbollen, drie peperkorrels
en drie stukje wierrook, doen dit bij elkaar in een doekje en leggen het met een gezangboek onder het kind in de
wieg. De baker moest knoflook, peper en wierrook in haar muts dragen of onder haar hoofdkussen leggen.
De horens van koeien werden ook tegen vee betovering met knoflook ingewreven. Men hing het aan de hals van
een schaap en dan was de hele kudde veilig voor wolven. Het sap, of liever de geur ervan verjaagt motten; daarom
heeft de zwaluw, zo vertelt men, altijd knoflook in haar nest. De Grieken voerde het aan hun vechthanen, dan
werden ze sterk en onvermoeibaar. Wanneer men ‘s morgens soep met knoflook eet, wordt men die dag niet moe.
Men zegt over knoflook: Het weerstaat, uit zijn eigen aard, aan alle venijn zo sterkelijk, dat alle giftdieren daarvan
wegvlieden zal, vandaar de naam Boerentheriaak, (een theriaak is een geneesmiddel tegen de beet van vergiftige
dieren). Om zich tegen boze geesten te beschermen wreef men borst, oksels en voetzolen met knoflook in. Dit
gebeurde vooral in de vastendagen. In sommige streken droeg de bruidegom ook knoflook en valeriaan bij zich,
omdat de “elfen” hem dan geen kwaad konden doen.

Men hing knoflook in huis op, omdat de bollen dan alle kwaad opzogen. De knoflook wort namelijk ten gevolge
van een schimmel zwart wanneer hij lang aan de lucht is blootgesteld, doch men meende dat dit zwart worden
een gevolg was van het “kwaad” dat erin terecht was gekomen.
M
Toch was de knoflook door de duivel zelf geschapen. Toen de engel Gabriël aan Maria zijn
boods
boodschap overbracht, weende zij van vreugde. Iedere traan werd een madeliefje. De duivel, die
het zag gebeuren en woedend was, greep met zijn klauw naar ieder bloempje. Waar zijn klauw
de grond raakte ontstond een knoflook, een stinkend kruid, dat het madeliefje zeer
onaangenaam onaangenaam was. Het begon de knoflook te bestrijden en verdrong hem overal. Het geloof,
dat men de duivel met knoflook kon verdrijven is wel hiermee te verklaren, dat ook het gaan en
komen van de duivel gedacht werd samen te gaan met allerlei onaangename geuren, zoals zwaveldamp enz. en het
volksgeloof zegt “stank verdrijft stank”.

Paardenbloem (Taraxacum Officinale L.)
De Latijnse naam Taraxacum zou ofwel afkomstig zijn van het Griekse taraxis (oogziekte) en
akeomai (genezen), doelend op het gebruik bij oogaandoeningen, ofwel afkomstig van het
Griekse taraxo (ik heb veroorzaakt) en achos (pijn) of taraxos (aandoening) en akos
(remedie), verwijzend naar de genezende werking.
De Nederlandse volksnamen Pissebloem en Beddenpisser duiden op de vochtafdrijvende
werking. Paardenbloem wijst op het feit dat dat ze door paarden graag gegeten worden.
Officinale wil zeggen “uit de apothekerswerkplaats” en duidt op een gebruik in de
geneeskunde.
Herkomst en eigenschappen
De paardenbloem is vermoedelijk afkomstig uit Centraal Azie, en is nu overal te vinden
behalve in de tropen.
Na eerder gebruik in de Chinese (7e eeuw) en Arabische geneeskunde (10e – 11e eeuw) dukt
de paardenbloem pas in de 15e eeuw op in Europese kruidenboeken. Bock (1498 – 1554)
omschrijft de paardenbloem als urinedrijvend; in de 16e eeuw trouwens erkend als
geneesmiddel (vandaar T officinale). Verse, jonge en minder bittere bladeren worden als
molsla gegeten; van de gebrande wortel wordt een koffiesurrogaat gemaakt.
De gebruikte delen zijn: de gehele bloeiende verse plant (april-mei) zijnde wortel en blad.
De wortel, geoogst in de herfst, als ze rijk zijn aan inuline. De bladeren in het voorjaar (voor
de bloei), voor ze heel bitter zijn.

Belangrijke werkingen in indicaties
Orale inname
Werkingen: Galvormend en gal drijvend – bevorderd de leverfunctie – bittermiddel – bevorderd de
speekselsecretie – eetlust bevorderend – bevordert de secretie van maagsappen – spijsvertering bevorderend –
urinedrijvend (vooral het blad) – Urinezuur drijvend – bloedzuiverend, ontgiftend.
Indicaties: Zwakke leverwerking – leverontsteking met evt. geelzucht – galblaasaandoeningen – verminderde
galafscheiding – onvoldoende bewegelijkheid van de galwegen – voorkomen van galstenen – winderigheid,
opgezette buik – waterzucht – jicht, hoog urinezuurgehalte – reumatische aandoeningen – voorjaars en
reinigingskuren – trage moeilijke spijsvertering – zwakke alvleesklier werking.
Uitwendig gebruik
Werkingen: Samentrekkend ( het witte melksap) – remt celdelingen.
Indicaties: Oogbindvliesontsteking -> oogbad (het witte melksap) – wratten -> het witte melksap lokaal
aanbrengen, omringende huid beschermen.

