Een kraid in de tuin.
Karwij, Ktimmel - Peterselie.
Carum carvi - Carum petroselinum.
Umbeliferae- Samengesteldbloemigen,
D: Ktirnmel- Petersilien;
GB: Carvi,Caraway- Persil;
F: Cumin- Persil.

Algemeen.
Wie kent er de aromatischePeterselieniet of de
Krulpeterselie.Hij wordt bij omzeggenselke
schotel en soepgebruikt als garnieringen om
zijnverfrissendekruidige smaak.Ook de KaÍwij
wordt in die functie gebruikgzij het in mindere
mate. Jammergenoegwordt teweinig eerbied
opgebracht voor deze zeeÍ gezonde
voedingsplanten wordt de 'Aersiering" in veel
gevallensneller van de schotelgewlpt da rij
eropwerd aangebracht.
Ten onrechte!Wanneerwe alle eigenschappen
vandezeplanteneensop eenrijtje zettenvinden
ïve meer dan éénredenom in het vervolg deze
wienden uit onze tuin met meer ontzag te
behandelenen hen op geregeldetijdstippen in
gepaste
matete nuttigen( onste nuttete maken).

Peterselie.
Carumpetroselinum.

Deze kleine schennbloemenfamilieis van
Euraziatischeaftomst. Natuurlijk is ze ook
verspreidrond de MiddellandseZeeen werd ze
meegenomen
naarde NieuweWereld.
In het Grieks noemt de groep Caron, de

Arabieren,die ze als eersteinburgerdenin de
keukengavende zadende naamKarawayaof
Karwiya. De latijnse nÍutm Carvi en de
Nederlandse
Kar*tj leunenaanblj de Arabische
naamgeving,
die via de specerijenhandel
in onze
konteienbelandde.
De wortelswerdensindsde Romeinenmet melk
tot brood verwerkt, de zaden in snoepgoed,
koekjesen als versieringvan gebak.Ook in kaas
worden de zaden gemengd om de lekkere
kruidige smaak.
Vooral omwille van de winddrijvende
eigenschappenen om het opwekken van de
eetlust en beschermenvan de maag werden
KarwijzadenvroegeÍgebruikt.Uitwendig werd
hetgeplettezaadaangewend
om blauweplekken
en kneuzingente omzwachtelenen als compres
om koliekente milderen.
De aanverwante Carum petroselinum, ook
Petroselinum sativum en P. Crispum
(Krulpeterselie)
genoandwerd beteraangewend
in de modernekeuken.De herkomstvan deze
soortis moeilijker te achterhalenvermitsze zeeÍ
verspreidis. De naamis in iedergevalafgeleid
van het Griekse pefros, wat steen betekend.
Daarmeegeeftze ook haar natuurlijke habitat
bloot. Zij groeitgraagtussende stenen.
Theophrastus (300AD) was zeker een
vijverlieflrebber,want hij scheptop hoe hij met
geplette peterseliezaden
zijn vissen gezond
houdt. Het hogevitaminengehaltezal daar wel
voor eenshrktussenzitten.
Ook de antieke drinkebroers zagen in de
Peterselieeen bondgenoot.Zij kauwdeneen
handvol zaad vooraleerzii aan het gelag ( zij
lagenaantafel) gingenen bondenals voorraad
nog eenportie bladerenrond de nek. Vergeten
we niet datztl ook lookteendesals versnapering'
naarbinnenwerkten.
De middeleeuwersnamendat gebruik ove4 zíj
het dat ze het niet dedenom dronkenschapte
vennijdendochom de katervoor te zijn. Vertel
mij waarhet verschilligt!
Iets dat bij het voorgaandeaanleuntzljn de
vnrchtbaarheidsbevorderende
eigenschappen
die
de Peterselie
werdentoegeschreverl
zowelvoor

mannen als voor vrouwen. Ook als
haargroeimiddel
werdhet 's nachtstoegepast.
Het langzamemoeilijkeontkiemenwerd aande
duivel toegeschreven,
die altijd wel een portie
voorzichzelfhield omdathij het zo lekkervond.
Waarschijnlijkis dit uitgedachtdoor afgunstige
echtgenotesdie hun man telkens een flinke
portie zaadzageninnemenvooraleerhij naarde
koeg verfrokom achteraftoch ladderzatterugte
keren.Een extractvan de zadenop alcoholof
wijn verdreefdantoch de kater.
Tijdens de Renaissancewerden exftact en
bladeren reeds aangewendtegen nierstenen,
verkoudheid,borstontstekingen,
bloedstortingen
gonorrhoe.
en
Ook klierontstekingenen een
gebrekaanzogwerdenenneebehandeld.

Peterselie
als gezondheidsplant.
De bladeren en wortels van de Peterselie
bevattenvitaminesA, B en C. Vooralde wortel
is goedvoorzienvanvit. C.
Mineralen als magnesium,ijzer en kiezelzuur
zijn er in beduidende
matein aanwezigevensals
etherische
oliën.
De geheleplantén de zadenwordennog steeds
gebruiktalsmiddelvoor of tegen:
- menstruatie
opwekker;
- diureticum(waterafdrijvend);
- nierstenen
enniergruis;
- andereontlastingvan de nieren.
Deze beperktetoepassingvennindertniet de
werkzaamheid
tegenanderegebrekenof lasten.
De moderne geneeskundeheeft andere,
middelenom vele
doelneffenderof modieuzere
kwalente verlichten.
Thee:
tegenwaterzucht
afkookselvan de groenePeterseliebladeren
l0
delen
tegen100delenwater;
1 à 2 kopjesper dag.
Tegenwinderigheid
kummelzaden40g
30g
venkelzaden
30g
anijszaden
de zadenkneuzenen met deksell0 minutenin
heetwaterweken.
Zowel Venkel als Anijs behorentot dezelfde
familie als Peterselieen Karwij (Kummel).
Peterseliezaden kunnen daardoor goed
aangewendworden in hetzelfde patroon van
klachten.
Peterselieheeft ook een licht galdrijvend

gebruikniet aan
veÍmogen.Toch is oyerdreven
te radenvoor zwangerevïouwen.Het kan een
factor zijn die, in noodlottigecombinatiemet
andere,aanleidingkan geventot moeilijkheden.
Normaalgebruik,minder dan25 gramper dag,
levertgeenenkelgevaarop.
van het enedieetop het andere
Overschakelen
brengt altijd de dannflora tijdelijk uit àjn
evenwicht.Wie dusplotsenormehoeveelheden
sla met allerhandetoevoegingenbegint te
verorberenmoet eventuelegevolgenniet op de
rug vaneenof anderingredientschuiven.Het is
de algemenevoedselkeuze
die de moeilijkheden
veroorzaakt zoals de overgang naar
lentegroartendat bij de meestemensendoet.
Vande KarWij gebruikenwe meestalslechts
de rijpe rrnrchtenen zaadjes.
De werkzamebestanddelenzijn vooral een
vluchtigeolíe, de OleumCarvi. Als mineralen
treffen we eÍ vooralkiezel,íjzet en magnesium
aán.
In tegenstellingtot de Peterselieworden de
bladerenweiniggebruiktomdatzetaaieràjn.
De geneeskachtige
zijn analoog
eigenschappen
aatrdezevande Peterslie:
- kampstillend;
- winddrijvend;
- maagversterkend;
- licht urinedrijvend;
- eetlustopwekkend;
- verhoogtmelkvorming.
Deze eigenschappengeven een goede
combinatie om ze eens te proberen tegen
gneperigetoestanden.Eenwarmegrogvan wijn
waarin gedurende een tiental minuten een
koffielepelgeplettekarwijzadengeweektwerden
geeftinderdaad
verlichting.
Geplettezadenn olijfolie geveneenproductdat
gebruikt kan worden om zwellingeil"reumaen
door
borstbeklemming
uitwendigte behandelen
plaatseÍïneein te wrjven.
de aangedane
Geplettekummelzadenin alcohol leveren ons
eenessence
op die uitstekendte gebruikenis in
mondwater.

In de tuin.
Peterselie
is eentragekiemerdie veelwarmteen
voldoendevochtnodigheeft.Tochheefthij een
goed doorlatende grond nodig. Zoniet
zwemmendezadenwegen gebruikende vogels
zealssnoepjes.
Daaromis hetbesthet zaaibedje
voor te bereiden met wat zaaigond: de
verhoost en de kleur wordt
doorlaatbaarheid

donkerderwaardoorhij meerwannteopslorpt.
Een bescherrningtegen vogelwaat is ook
welkonl vooral omdat het kleurverschil hen
omgewoeldeaardelaat vermoeden.
Peterselieis eentweejarigeplant. Om altijd het
kruid bij de hand te hebbenzullen ieder jaar
versemoetenzanen.Vanaf mei van het tweede
jaar ontwikkelt de plant een bloemenscherm.
Voor het zoveris kunnenwe de volledigeplant
oogsten.Ook de wortel is goed te gebruiken,
ondermeerin rauwkorst, in de soep en als
gezondheidskruid.
lndien we de plantenvoor de eeÍstevorst in een
ruime emmer planten en vorstvrij bewaren
kunnen we de hele winter van het verseblad
genieten.Gebruikenwe daarvoorzandzoalsdat
gebruikelijk is voor bewaarwortelen,een ver
familielid van onze Peterselie,dan zullen de
wortelsop het eindevan de winter uitgeputzijn
en onbruikbaarvoor de keuken.
Als meststofis eenmengelingvan beenderrneel
en bloedmeelideaal.Eind augustusdienenwat
vinasse-extact
toe.
Houdenwe het bij kunsfinestdanzullen we een
lage dosis 15 - 10 - 5 toedienenmiddenjuni.
Eind augustusdienenwe eenmeststoftoe met
Er steedszorg vooÍ
een hoger potasgehalte.
dragen dat een te hoog stikstofgehaltede
bladerenniet ongeschiktmaakt.We gebruiken
de plant immersals bladplant.Gebruikenwe de
wortel, dan zijn we spaarzaarnmet potas.
Prachtigeplantenzijn niet noodzakelijkgoede
voedselplanten.Bij biologische meststoffen
bestaater mindergevaaÍvoor overdoseringdoor
de tagere werking.

In de keuken.
Hetgebruikis zo algemeen
dathet geenzin heeft
speciale recepten te vermelden. Algemeen
kunnenwe het geheugenevenopfrissen.
Als rmmkost:
- het blad in slaatjes;
- de wortel, gerasptsamenmet knolselderen
rodewortel.
AIs saus:
- het blad in tartaresaussamenmet sjalot en
mayonnaise;
- in dressing, het gehakte blad met sjalot,
citoensap, knoflook, gehakte pepertjes,
cinoenmelisse,
zonnebloem'of olijfolie en een
scheutje water en zout. Het zout wordt
toegevoegd
aanhetwateren het citoensapomdat
hetniet oplostin olie.

Inwarmebereidingen:
- defijngesneden
wortel saÍnenmet fijngemaakte
worteltjes en wit van prei voor onzewaterzooi.
Ook het familieli{ jonge venkelknolletjes,doen
het uitstekendin dezebereiding;
- zowelwortelals blad in soepen;zíjbenaderen
de smaakvanhet familielid knolselder.
Karwijzaden worden dikwijls toegevoegdaan
kolenom deverteerbaarheid
te verhogen.Ook in
gevar
zaden
hun
heerlijke smaak
de
zuurkool
vnj.
Vooral in de Duitsland en de Scandinavische
landen wordt Karwijzaad,in broo{ kas en
koe$es verwerkt.Het nuttige wordt hierbij aan
gepaard.
het aangename
Als garniering:
- fijngegaktin soepen,sausen,
op slaatjes;
- als volledigestangelsof wolkjes op koude
schotels.
Indien we teruggaanop een zuiver gebruik als
garniering hakken we de Peterselie fijn en
spoelenwe hem even onder koud water. Het
hakselkleeftniet meeren is dangemakkelijkte
strooienen te bewarenin de koelkast.
Eenandere,misschiennog beteremethode,is de
gewassen, ontsteelde en drooggezwierde
blaadjes diepwiezen in een luchtdichte
plasticzak. Naargelangde nood kunnen we
fijnsnijden en direct
stu\ies diepvriespeterselie
strooien.Hij ontdooitdanter plaatseen verliest
noch smaaknoch voedingsstoffen.Steedsde
dieprrieszakgoedsluitenom het aanwiezenvan
dampte vermijden.
Als ontgeurder:
Peterseliebladeren
bevatten veel chlorophyl.
Deze stof bindt sterk de geurdeeltjes.Enkele
blaadjespeteÍseliekauwenontgeurtde monden
de adem.Het is dusniet noodzakelijkallesin te
slikken.
Een aanraderna uitgebreidtafelen met alcohol
enveellook.
Indien we een flinke bundel peterseliein een
kleine hoeveelheidwater fijnmixen en alles
uitpersenen goedÍilteren krijgen we eengroen
sap dat dienst kan doen als geurweter. Het
toevoegen van een flinke hoeveelheid
ciÍoenzuur ( in poeder) moet gisten van de
bereiding voorkomen. Er kan essencs aan
toegwoegd worden om de geur te verbeteren.
Alles in eenfles doenmet eenwiek zoalsook in
dehandelwordt toegepast.
Dit kunnen we ook doen met netels doch de
flinke hoeveelheid
voedingsstoffenleidt dikwijls
tot netelgier.
Erik.

