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Bouillon- en soepkruiden 
De meest gebruikte kruiden in soep of bouillon zijn laurier, peterselie en tijm. Naast kruiden zijn er nog andere typische 
smaakmakers zoals champignons, knoflook, kruidnagel, prei, selderij, ui, wortel, tomaten en tomatenpuree. 
 

Bouillons: Bieslook, dragon, kervel, laurier, peterselie, 
rozemarijn, tijm 
 

Soepen: Bonenkruid, brandnetel, bieslook, dille, dragon, 
kervel, koriander, kruidnagel, kruizemunt, laurier, lavas 
(maggiplant), marjolein, oregano, peterselie, tijm, venkel, 
zuring 

 

Vis en viskruiden 
Kruiden horen bij vis en geven net dat 'beetje extra' om van een maaltje vis een culinair succes te maken. Niet alleen de 
vissoort is bepalend. Ook de manier waarop je de vis gaart. Is het gerookte, gebakken of gefrituurde vis. De meest gebruikte 
kruiden bij vis zijn bieslook, dille, citroenpeper, peper en het op deze pagina beschreven kruidenmengsel, welke je ook als 
kant en klare kruidenmix in de buurtsuper kunt kopen. Maar zelfgemaakt smaakt altijd lekkerder! 
 

Algemeen: Bieslook, citroenmelisse, citroenpeper, 
citroentijm, dille, kervel, koriander, laurier, peterselie, 
venkel, zuring 
Forel en Zalm: Basilicum, bieslook, citroenmelisse, dille, 
dragon, kervel, marjolein, peterselie, rozemarijn, tijm, 
venkel, zuring 

Schelvis: Basilicum, bieslook, dille, dragon, kervel, 
marjolein, peterselie, rozemarijn, tijm, venkel 
Vette vis: Bieslook, bonenkruid, citroentijm, dille, 
rozemarijn, tijm, venkel

Wild en gevogelte kruiden 
Het meest simpel is het strooien van je zelfgemaakte kruidenmix over je kippenbout. Een culinair avontuur wordt het 
wanneer je het stuk wild, dat je wil gaan bereiden, eerst gaat marineren zodat de smaken en aroma's van je zelf gemaakte 
kruidenmengsel volop kunnen intrekken. 
 

Duif: Bieslook, bonenkruid, citroentijm, dragon, kervel, 
laurier, marjolein, mosterd, rozemarijn, salie, tijm 
Eend: Anijszaad, basilicum, citroentijm, dragon, 
gemberpoeder, hysop, jeneverbes, kummel, laurier, lavas, 
marjolein, peterselie, rozemarijn, salie, tijm 
Fazant: Bieslook, dragon, kervel, laurier, oregano, paprika, 
rozemarijn, salie, selderij, tijm 
Haas: Bieslook, citroenmelisse, dille, dragon, hysop, 
jeneverbes, kervel, kruidnagel, laurier, marjolein, oregano, 
peterselie, rozemarijn, salie, tijm 

Kalkoen: Basilicum, bieslook, citroenmelisse, citroentijm, 
dillezaad, dragon, kervel, koriander, kummel, laurier, 
marjolein, mierikswortel, mosterd, oregano, peterselie, 
rozemarijn, salie, tijm, venkel 
Kip: Basilicum, bieslook, citroenmelisse, citroentijm, dragon, 
foelie, kervel, koriander, laurier, marjolein, mierikswortel, 
mosterd, oregano, paprika, peterselie, rozemarijn, salie, 
tijm, venkel 
Konijn: Bieslook, dille, dragon, hysop, jeneverbes, kervel, 
laurier, marjolein, oregano, peterselie, piment, rozemarijn, 
salie, tijm 

 

Vleeskruiden 
Om vlees te kruiden worden meestal diverse kruiden in combinatie gebruikt. Je kunt ze kant en klaar kopen maar er zijn 
veel meer smaaknuances mogelijk als je een kruidenmix zelf gaat samenstellen in plaats van een kant en klaar product uit 
de supermarkt. 
 

Rundvlees: Bieslook, bonenkruid, dragon, kervel, laurier, 
lavas, mierikswortel, marjolein, mosterd, rozemarijn, salie, 
tijm 
Lamsvlees: Bieslook, bonenkruid, kervel, komijn, koriander, 
kruizemunt, laurier, lavas, marjolein, rozemarijn, salie, tijm 

Varkensvlees: Bieslook, bonenkruid, dragon, kervel, komijn, 
koriander, laurier, lavas, marjolein, mosterd, rozemarijn, 
salie, tijm 
Ham: Bieslook, bonenkruid, jeneverbes, kervel, laurier, 
lavas, marjolein, mosterd, rozemarijn, salie, tijm 
Lever: Bieslook, bonenkruid, dille, jeneverbes, kervel, 
laurier, lavas, marjolein, mosterd, rozemarijn, salie, tijm 

 

Groenten, fruitgroenten en kruiden 
Groenten krijgen meer smaak met kruiden. Je groenten smaken pittiger of pikanter of juist lekker fris. Behalve de standaard 
kruiden die de meeste mensen in het keukenkastje hebben staan zijn er nog veel meer kruiden geschikt om de smaak van 
je groenten een extra boost te geven.  
 

Een aantal groenten zoals wij die kennen is eigenlijk fruit, zoals de komkommer en de tomaat, maar ook de aubergine, 
avocado en courgette horen hier bij. 
 

Aardappelen: Basilicum, bieslook, bonenkruid, brandnetel, 
dille, kervel, komijn, koriander, kruizemunt, lavas, 
mierikswortel, mosterd, peterselie, rozemarijn, tijm, zuring 

Artisjokken: Basilicum, dille, dragon, kervel, koriander, 
laurier, peterselie, tijm 
Asperges: Basilicum, dille, dragon, kervel, peterselie 
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Aubergine: Basilicum, dille, dragon, kervel, oregano, 
peterselie, tijm 
Avocado: Basilicum, bieslook, dille, dragon, koriander, 
peterselie 
Bleekselderij: Dille, dragon, kervel, kruizemunt, peterselie, 
rozemarijn, tijm 
Bloemkool: Bieslook, dille, karwij, komijn, koriander, laurier, 
peterselie, venkel 
Bonen: Basilicum, bonenkruid, dille, karwij, komijn, laurier, 
marjolein, oregano, peterselie, rozemarijn, tijm 
Broccoli: Kervel, komijn, kruizemunt, mosterd 
Champignons: Basilicum, bieslook, bonenkruid, dille, 
dragon, kervel, marjolein, oregano, peterselie, rozemarijn, 
tijm 
Courgette: Basilicum, kervel, marjolein, oregano, peterselie, 
rozemarijn 
Erwten: Basilicum, bonenkruid, dragon, kervel, koriander, 
kruizemunt, marjolein, peterselie, rozemarijn, zuring 
Komkommer: Dille, komkommerkruid, kruizemunt, 
oregano, peterselie 
Kool: Jeneverbes, karwij, komijn, laurier, mosterd, salie, tijm 

Linzen: Bieslook, komijn, koriander, kruizemunt, oregano, 
peterselie 
Pastinaak: Bonenkruid, komijn, koriander, peterselie, 
rozemarijn, tijm 
Prei: Bieslook, dille, kervel, peterselie, rozemarijn 
Rapen: Bonenkruid, komijn, koriander, peterselie, 
rozemarijn, tijm 
Rode biet: Bieslook, dille, dragon, mierikswortel, mosterd, 
peterselie 
Sperziebonen: Basilicum, bonenkruid, dille, dragon, 
marjolein, oregano, peterselie 
Spinazie: Kervel, komkommerkruid, komijn, koriander, 
kruizemunt, lavas, marjolein, mosterd, peterselie, zuring 
Tomaten: Basilicum, bieslook, bonenkruid, dille, kervel, 
kruizemunt, lavas, marjolein, mosterd, oregano, peterselie, 
rozemarijn, tijm, zuring 
Uien: Bieslook, oregano, peterselie, rozemarijn, salie, tijm 
Wortelen: Basilicum, bieslook, dille, dragon, kervel, komijn, 
koriander, kruizemunt, marjolein, peterselie, rozemarijn, 
tijm, venkel

 

Rijst en kruiden 
Sommige rijstsoorten zijn erg neutraal van smaak, andere weer met een heerlijk aroma, zoals Basmati. Voor iedere rijstsoort 
zijn er kruiden en specerijen beschikbaar om zowel de kleur als de smaak in balans te laten zijn met de eventueel bij 
geserveerde gerechten. 
 
Rijst: Basilicum, bieslook, citroentijm, kurkuma, dille, goudsbloem bloemblaadjes, komijn, koriander, laurier, peterselie, 
rozemarijn, saffraan, tijm 
 

Boter, kaas en eieren 
Met wat simpele kruiden maak je een heerlijke kruidenboter of fleur je een stuk kaas of een eiergerecht op tot een culinair 
hoogtepunt tot genot van iedereen. 
 
Boter: Basilicum, bieslook, dille, dragon, kervel, knoflook, 
marjolein, oregano, peterselie, venkel, zuring 
Kaas: Basilicum, bieslook, brandnetel, dille, dragon, kervel, 
knoflook, komijn, kruizemunt, marjolein, oregano, 
peterselie, rozemarijn, tijm, venkel, zuring 

Ei gerechten: Basilicum, bieslook, dille, dragon, kervel, 
marjolein, oregano, peterselie, venkel, zuring 

 

Brood, koek, banket & kruiden 
In broden kunnen veel meer kruiden of specerijen worden gebruikt dan je denkt. Vooral bij de lichtere broodsoorten zijn er 
veel mogelijkheden. Denk maar eens aan Focaccia met rozemarijn uit de Italiaanse keuken. Ook in koek en banket is er volop 
mogelijk. Het meest bekende voorbeeld zijn de populaire koekjes met speculaaskruiden. 
 
Brood: Anijs, basilicum, dille, kaneel, karwij, komijn, 
koriander, maanzaad, marjolein, oregano, rozemarijn, 
saffraan, tijm, venkel 

Koek & banket: Anijs, gember, kardemom, kaneel, karwij, 
lavendel, maanzaad, rozemarijn, vanille    

 


