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AUGUSTUS: wat een prachtige maand!  

De kruiden in bloei, prachtige kleuren, sommigen vormen al zaadjes. Wist je dat heel veel van die 

zaden ook eetbaar zijn voor de mens? Hoe meer zaden hoe meer vreugde want de vogels zijn er ook 

dol op ze hebben het nodig voor de herfst ze verspreiden de planten via de zaden, en wat een gezicht 

als er een zwerm puttertjes landen op de kaardenbollen! 

Ook Teunisbloemen, Brandnetels, Bijvoet en Boerenwormkruid vormen bloemen en zaden die je 

kunt verzamelen, drogen, en gebruiken als keukenkruid!  

 

In de kruiden &wildplukcursus van deze maand staat de Braam centraal, want er gaat meer schuil 

achter deze gewone vruchten dan je op het eerste gezicht kan zien!  

11 augustus start de online Jaaropleiding Kruiden & wildplukken “Het jaar rond”! 

Geef je deze maand op voor de kruiden & wildpluk cursus: Deze schriftelijke cursus gaat het jaar 

rond met informatie over de eetbare en geneeskrachtige kruiden die op dat moment groeien in de 

natuur. 

Elke maand bevat een “super kruid van de maand” dit kruid wordt uitgebreid besproken vanwege de 

gezondheid bevorderende en of geneeskrachtige werking. Aan de hand van dit kruid staat er elke 

maand ook een planten inhoud stof centraal. En volgen recepten en toepassingen in zalf of tinctuur. 

Er is elke maand een wildplukkalender. En meerdere kruiden, struiken, bomen die op dat moment in 

de natuur zijn. 

Er komen recepten, feitjes en weetjes voorbij maar ook verdieping in de kruiden en de natuur.         

Elk kruidje heeft zo zijn eigen geschiedenis 

en signatuur. Veel kruiden werden vroeger 

gebruikt vanwege hun symbolische 

betekenis. 

Meld je aan voor t/m 30 augustus en je 

ontvangt meteen het eerste deel van 

Kruiden & wildplukken Het jaar rond in 12 

maanden.  

Op www.casanatura.nl vind je meer 

informatie over de cursus.  

 

http://casanatura.nl/?page_id=866
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Vliegen – Vlier 

Vroeger…, daar gaan we weer, werden wilde 

kruiden veelvuldig ingezet om kwalen bij dieren 

op te lossen. Vaak omdat er natuurlijk geen 

dierenarts was en omdat het gebruik van kruiden 

bekend was en vooral ook voorhanden was!  A ja, 

de praktische mens van vroeger keek gewoon 

naar de natuur plaats van naar de apotheek of 

beter gezegd zij gebruikte de natuurapotheek! 

Toegegeven dat het niet altijd levensreddend 

werkte maar ook dat was vroeger ook gewoner 

dan dat het tegenwoordig is… gelukkig.           

Afgelopen week stond ik met de bus op een parkeerterrein bij de duinen. Naast mij stond een auto met 

paardenkar. Het paard werd klaargemaakt voor een rit door de duinen en kreeg daarbij een flinke portie uit een 

spuitfles met een of ander chemisch goedje wat vliegen op afstand moet houden, vond hij niet leuk. Vliegen zijn 

een groot probleem voor paarden begreep ik, het arme beest zat onder de bulten en vooral ook bij de ogen zijn 

vliegen niet fijn.  

Omdat ik ooit had gelezen over het gebruik van Vlier tegen vliegen ging ik op zoek! Ik ken al het gebruik van vlier 

op de fruitschaal, een takje vlier tussen het fruit houd vooral fruitvliegjes op afstand. En daardoor blijft het fruit 

later goed. Men zou het vlierblad ook in de (aard)appel kelder gebruiken om dezelfde reden. 

In veel kruiden literatuur kun je terug vinden dat het blad van de vlierstruik vroeger werd gebruikt vooral door 

boeren om vliegen bij de dieren weg te houden. Het werd in bosjes aan schuurdeuren of ook bij het keuken raam 

opgehangen. Je plukt dan alleen de takjes met blad, niet de bloesem of de bessen, deze trekken juist insecten 

aan! Je kneust het blad en hangt het op. Ook werden er kransen van gemaakt en die werden om de hals van het 

paard gehangen.  

De vlier is natuurlijk een onmisbare struik op het platteland, de bloesem in het voorjaar de bessen in het najaar 

het werd allemaal gebruikt. Vele magische krachten werden aan de vlier toegekend. Maar ook was het planten 

van vlier bij huis en schuur tegen vliegen een belangrijke reden.  

Liz Sanderson, een Engelse schrijfster met een kruiden expertise, schreef dat het een goed idee was om een takje 

vlier in de band van je hoed te dragen tegen vliegen. Ook een aftreksel, thee van vlierblad kun je gebruiken om 

jezelf mee in te smeren als je naar buiten gaat.  

Dit is een interessant middel want een sterk aftreksel dus een sterke kruidenthee van vlierblad kun je ook 

gebruiken om dieren mee in te smeren tegen vliegen. Ik denk dat de paarden het insmeren met vlierthee minder 

erg vinden dan bespoten worden met een chemisch goedje. En hopelijk werkt het ook nog beter, het proberen 

waard! 

Je neemt twee handjes vers vlierblad en laat die een halfuur zachtjes koken in een halve liter water. Laat dan 

afkoelen en vervolgens nog een paar uur staan. Zeef dan het mengsel en bewaar het in een flesje in de koelkast. 

Een sprayflesje is erg handig in gebruik. Gekoeld is het vlierwater twee weken houdbaar maar controleer voor 

gebruik.  

Andere kruiden die veelvuldig worden ingezet tegen insecten zijn bijvoorbeeld: Lavendel tegen luis, 

Boerenwormkruid tegen wormen (inwendig) maar ook als bosje opgehangen tegen insecten. Kamille tegen 

vlooien.  
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*** WILDE KRUIDEN BOULIONPASTA *** 

 
In deze tijden van overvloed en straks de oogst van het land is het handig om deze overvloed zo lang 
mogelijk te bewaren voor straks als we niet meer zo hup de tuin in lopen om het een en ander aan 
groeten en kruiden voor het eten te plukken! 
 
Dit is een basisrecept. Je kunt zelf je fantasie gebruiken en allerlei variaties aanbrengen.  
Bewaar de pasta in de koelkast. Het is dan enkele maanden houdbaar.  
 
Ingrediënten:  

• 250 gram prei  

• 200 gram knolselderij  

• 200 gram wortel  

• 200 gram bleekselderij  

• 150 gram rode ui  

• 3 tot 4 lepels zeesla-vlokken  

• 80 gram peterselie 

• 20 gram salie 

• 50 gram look zonder look blad 

• 50 gram melde 

• 50 gram perzikkruid 

• 25 gram lavas  

• takje bijvoet bloemen 

• wat zaden van de Europese berenkauw 

• een halve rode peper  

• 250 gram Keltisch zeezout  

• Andere wilde groenten en kruiden; denk aan zevenblad, muur, brandnetel, daslook, etc.  

• N.B.: Alle ingrediënten zijn biologisch!  
 
Werkwijze:  
 
Snijd alle groenten heel fijn en maal ze in keukenmachine of in een vijzel.  
Wat gewicht van de ingrediënten betreft zitten we hier op ongeveer 1300 gram. Ga van het principe uit dat 
ongeveer een kwart van het totaalgewicht van alle ingrediënten moet worden toegevoegd aan Keltisch 
zeezout.  
In dit geval dus een kwart van 1300 gram is tussen de 250 en 300 gram zout, blijf iets aan de lage kant, zout 
bijdoen kan altijd nog. 
 
Doe de pasta in schone gesteriliseerde glazen potjes en sluit deze direct af.  
Een eetlepel is voldoende voor een halve liter soep. Dus hetzelfde als één bouillonblokje.  
Je kunt deze bouillonpasta ook gebruiken in soepen en sauzen.  
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Hibiscus icetea  

 

Ze staan nu in bloei, de prachtige bloemen van de Hibiscus. Je ziet ze vaak in tuinen staan en soms ook in het wild 

(verwilderd). De bloemen zijn zeer decoratief maar hebben ook geneeskrachtige eigenschappen. Hibiscus helpt 

prima tegen ontstekingen net zoals Cranberry dat doet ook werken ze regulerend en bloeddrukverlagend bij hoge 

bloeddruk. Ze smaken een beetje zuur achtig zoet, echt wat voor limonade dus.  

• Pluk een ons Hibiscus bloemen 

• Doe ze in een grote waterkan 

• Voeg naar smaak toe: 

• 1 - 3 lepels munt 

• 3 lepels citroen verbena blad 

• Kook 1 liter water, laat iets afkoelen en giet op de bloemen. 

Laat dit een dag en nacht staan trekken. Zeef het water, voeg ter decoratie wat verse bloemen van de hibiscus 

toe en meng 4 eetlepels honing of agavesiroop door het water. Vul als laatste op met wat ijsblokjes. Heerlijk soort 

van Hibiscus ijsthee! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©casanatura 



©casanatura 2019 Natuur-leuker tips AUGUSTUS  2019 

 

 

 

Wil je zelf een kruidenwandeling/ koken in de natuur of een workshop organiseren voor jou 

bedrijf? Met familie, vrienden en vriendinnen? Of als activiteit bij een viering of festival doen, 

dat kan! Bij minimaal 8 personen kunnen we dit organiseren. Op een locatie bij jou in de buurt in 

overleg.  

 

 

KRUIDEN & WILDPLUK CURSUS: 

KRUIDEN & WILPLUK CURSUS “HET JAAR ROND” 12 DELEN SCHRIFTELIJK. GEEF JE OP VIA DEZE 

LINK>>> 

KRUIDEN & WILPLUK CURSUS “HET JAAR ROND COMPLEET” 12 DELEN SCHRIFTELIJK EN ELKE 

MAAND WANDELING OF WORKSHOP. (NU TIJDELIJK MET KRUIDEN PAKKET!) GEEF JE OP VIA DEZE 

LINK>>> 

 

 

AGENDA: 

• 11 augustus: kruidencursus deel AUGUSTUS 

• 18 augustus: laagdrempelige kruidenwandeling op zoek naar eetbare en of geneeskrachtige wilde 

kruiden! Met aandacht voor de natuur en natuurbeleving in Castricum. Ook heel geschikt voor 

kinderen! Voor natuurliefhebbers, iedereen welkom. Kosten: €10.00 euro, kinderen gratis.  aanmelden 

verplicht info@casanatura.nl 

• 7 september: geur, rook-kruiden, smudge kruidenbundels maken 

• 11 september: kruidencursus deel SEPTEMBER 

• 11 oktober kruidencursus deel OKTOBER 

• 19 oktober: kruidenwandeling, noten, zaden, wortels. 

• 9 november: najaar kruidenwandeling, de echte "die hards", de eerste jaars kruiden.Ontdek wat het 

najaar je bied. Oostzaan Noord-Holland. 

• 11 november: kruidencursus deel NOVEMBER 

• 16 november: wandeling en/of workshop: Geneeskracht uit de natuur. Zalven en tincturen. 

• 11 december: kruidencursus deel DECEMBER 

Opgeven: info@casanatura.nl 

Kijk ook op: www.casanatura.nl 

 

 

 

http://casanatura.nl/?product=alleen-de-e-cursus-kruidencursus-liefs-uit-de-natuur-12-maanden
http://casanatura.nl/?product=alleen-de-e-cursus-kruidencursus-liefs-uit-de-natuur-12-maanden
http://casanatura.nl/?product=kruidencursus-liefs-uit-de-natuur-2017-jaar
http://casanatura.nl/?product=kruidencursus-liefs-uit-de-natuur-2017-jaar
mailto:info@casanatura.nl
http://www.casanatura.nl/
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Deze informatie is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen claims of rechten aan ontleend worden. 

Gebruik van kruiden en wilde planten moet altijd gedaan worden met gezond verstand, bij twijfel; niet doen! 

Voor uitspraken betreffende eventuele vermelde geneeskrachtige/ heilzame werking van kruiden beroep ik mij 

op mijn vrijheid van meningsuiting. Alle teksten en foto’s zijn eigendom van Casa Natura ©casanatura 2019, 

tenzij er een bron wordt vermeld. Deze uitgave mag niet worden gekopieerd en vermenigvuldigt of verspreid 

worden voor gebruikt door anderen of voor verspreiding anders dan voor eigen gebruik. 


