
kruie
Deel 1

van die beste winterkruie10 Kweek self die geure 
op jou bord

Plant en geniet



Welkom
Deur die eeue heen het mense kruie gebruik om geur aan hul 
kos en huise te gee én kwale mee te behandel. Vandag kan 
jy jou skaars ’n geurige sop of bredie sonder die aromas van 
vars kruie voorstel. En hoewel die hele kruiespektrum deesdae 
vars en gedroog op die winkelrakke staan, kan niks by die 
varsgeplukte takkie of blaartjie uit jou eie tuin kers vashou nie.

’n Kruietuin by die agterdeur belowe jou maande se plesier 
– gereed vir die pluk. Die kookkruie in dié boekie is meestal 
gehard teen winterkoue, somerhitte en die hitte van elke pot 
wat hulle met hul geur kom betower.

Geniet dit!

Inhoud
Kerrieblaarboom............................................................................ 1
Lourier ......................................................................................................... 2
Marjolein .................................................................................................. 3
Origanum ................................................................................................ 4
Roosmalva .............................................................................................. 5
Roosmaryn ............................................................................................ 6
Salie ................................................................................................................ 7
Seldery ........................................................................................................ 8
Sitroengras ............................................................................................ 9
Tiemie .......................................................................................................10

Inligting uit vorige uitgawes van Tuis.

SAAMGESTEL DEUR Johané van Schalkwyk
REDAKTEUR Anneke Blaise
ONTWERPREDAKTEUR Andrew Maritz 
SENIOR ONTWERPER Sara Auld 
TEKSREDAKTEURS Anine Capraro, Johletta Brits 
BYDRAES DEUR Beatrice Moore-Nöthnagel, Anna Celliers, Louisa 
Holst, Sonja Jordt, Johan van Zyl, Mabel Steenkamp
FOTOGRAWE Neville Lockhart, Anèl van der Merwe, Francois 
Oberholster, Diane Heierli, Christo Lötter, Donna Lewis
SKETSE Kate Boyes

Die Tuis-span

www.tuis.co.za



Elkeen kan kruie plant, want jy het nie eens ’n klein 
tuin nodig nie – kry net ’n houer, enige houer, maak 
dit vol grond en kweek jou kruie. Binne óf buite.

LIGGING Kruie hou van heeldag of minstens halfdag son. 
Plant koskruie naby die kombuis, sodat dit byderhand is  
vir die plukslag.

GRONDSAMESTELLING Die meeste kruie hou nie van te veel 
water rondom hul wortels nie. Voeg baie kompos by om die 
grond ligter te maak en ’n ryk groeimedium te verskaf.

WATER Plant kruie met ’n soortgelyke waterbehoefte saam om 
die natlei te vergemaklik.

VERMY TE VEEL VOEDING Kruie ontwikkel ’n beter geur as 
hulle effens swaar kry. Moenie die kruie te veel vertroetel nie. 
Dis genoeg om twee keer per jaar kompos te gee.

Gesonde kruie

Gedroogde kruie wat in die winkel  
gekoop is, is nooit ’n plaasvervanger  

vir vars kruie nie.
– Margaret Roberts, kruiekenner

www.tuis.co.za

Laventel blom op die 
vensterbank, en in die 
blombak (van links) staan 
die basilie, roosmaryn en 
roket reg vir pluk.
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Kerrieblaarboom
Murraya koenigii
’n Kerrieblaarboom in die agterplaas is menige kok se geheim 
vir daardie perfekte kerrie. Die boom word sowat 2 m hoog, 
maar dit groei stadig en kan in ’n pot geplant word.

Kweekwenke
• Plant die boom in volson, hoewel dit ook in halfskadu sal 
groei. • Koop ’n gevestigde boompie as jy kan, want steggies 
skiet moeilik wortel. • Maak weekliks goed nat en bemes dit 
elke 6 weke met algemene bemesting soos erdwurmtee.

Oeswenke en gebruike
• Die blare kan heeljaar geoes word. Pluk takkies en stroop 
blare af soos jy dit nodig kry. • Dit word in Oosterse kookkuns 
– veral Suid- en Sentraal-Indiese geregte – gebruik en gee ’n 
heerlike geur aan kerriekos. • Die blare kan gedroog word, 
maar dit sal binne 1 tot 2 maande hul geur verloor – moet  
dit dus nie te lank bêre nie.

Speseryhoender
Vryf 8 hoenderporsies met 15 ml 
hoendermasala in en braai in olie tot 
alkant bruin. Skep dit uit en braai  
2 gekapte uie, 5 ml vars gemmer, 
5 ml gekapte knoffel en 2 gekapte 
groen brandrissies. Voeg 1 blik 
gekapte tamaties, 12 kerrieblare en 
die gebraaide hoender by en prut tot 
gaar. Sit voor saam met basmati-rys 
en vars koljanderblare.
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Kerrieblare het ’n kenmerkende kerrie- 
en suurlemoengeur en word dikwels in 

masala gebruik. – Cass Abrahams
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Lourier
Laurus nobilis
Dié immergroen boom groei baie stadig en word sowat 3-4 m 
hoog (en sprei 2 m wyd). Die blare het ’n kenmerkende aroma 
en ’n skerp, effe bitter smaak.

Kweekwenke
• Plant die boom in vrugbare grond waarby baie kompos en 
goed verrotte kraalmis ingespit is. • Grond moet goed dreineer 
en terselfdertyd nooit heeltemal uitdroog nie. • Plant in ’n 
sonnige, redelik beskutte plek in halfson of halfskadu. • Dit is 
’n goeie plant vir groot houers en dit kan in dekoratiewe  
vorms gesnoei word.

Oeswenke en gebruike
• Lourierblare kan enige tyd geoes word. • Was blare goed voor 
gebruik en wees op die uitkyk vir dopluise. Dit lyk soos wit en 
bruin “doppies” aan die onderkant van die blare. Vra by jou 
kwekery vir die beste spuitstof. • Gebruik die blare in stowe-
geregte, sop, souse, aftreksel en piekels. 

Bouquet garni
Maak jou eie bouquet garni om geur 
aan sop, stowegeregte, aftreksels en 
vulsels te verleen. Lourierblare is 
een van die tradisionele bestanddele 
saam met tiemie, pietersielie en 
swartpeperkorrels. Bind die kruie in 
’n stukkie moeseliendoek toe sodat 
jy dit later maklik kan uithaal.
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WEET JY? 
Lourier is ’n natuurlike insekweerder. In China word rys 
tussen lourierblare verpak om kalanders uit te hou.
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Marjolein
Origanum majorana
Dié mooi en geurige krui met sy trossies wit of pers blomme 
word dikwels in die Engelse en Franse kookkuns gebruik. 
Marjolein kan maklik gedroog en in lugdigte bottels op ’n koel, 
droë plek bewaar word.

Kweekwenke
• Plant in volson of ligte skaduwee. • Dit groei in enige grond, 
buiten klei, maar goeie dreinering is belangrik. Sanderige  
grond met baie kompos is ideaal. • Kweek dit in die lente  
van steggies of saad. • Breek gereeld blomknoppe uit om  
die vorm van die plant te behou en te keer dat die plant te 
vinnig saad skiet.

Oeswenke en gebruike
• Pluk die blaartjies vir slaai, of kap en sprinkel oor roereier. 
Pak marjoleintakkies op die braaivleisrooster om vleis te geur.
• Marjolein is ’n gunsteling onder bye en skoenlappers en help 
om plantluise weg te hou as dit naby rose geplant word.

Sagte kaas met marjolein
Meng 500 ml sagte kaas (maaskaas, 
roomkaas of ricotta) met 250 ml dik 
room en 30 ml fyngekapte marjolein. 
Geur dit met sout en peper. Klits  
3 eierwitte styf en vou dit in. Skep die 
kaas in vormpies met gaatjies in die 
bodem en uitgevoer met moeseliendoek. 
Sit oornag op ’n skinkbord in die yskas. 
Keer die vormpies uit en sit dit voor 
saam met geroosterde tamaties.Vo
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Marjolein het ’n speseryagtige smaak wat 

delikater geure eerder aanvul as verbloem. 
– Francois Ferreira, kosskrywer
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Origanum
Origanum vulgare
As jy lief is vir Italiaanse geregte soos pasta en pizza, kan jy nie 
sonder origanum nie. Dié krui groei ook dolgelukkig in potte.

Kweekwenke
• Die plante groei kompak, maar rankend en sonder enige 
nukke. Maak steggies in die lente, of saai saad. • Die grond 
moet goed dreineer en die plante moet gereeld water kry.
• Die plant word sowat 30 cm hoog en versprei vinnig deur 
middel van lopers wat wortel skiet. Snoei gereeld om dit in 
toom te hou. • In droë dele is dit ’n grondbedekker wat  
onkruid onderdruk. 

Oeswenke en gebruike
• Gooi die stingels weg en kap net die blare fyn. Roer dit 
die laaste paar minute van die gaarmaaktyd by kos. • Meng 
gekapte origanum, knoffel en ’n skootjie suurlemoensap deur 
sagte botter. Smeer die botter oor groot bruin sampioene, sit ’n 
skyf mozzarella op elk en rooster in die oond tot dit borrel. Sit 
voor saam met gebraaide spinasie op roosterbrood.

Vinnige tamatiesous vir 
tuisgemaakte pizzas
Braai ’n fyngekapte ui in knoffelolie tot 
glansend. Voeg 1 blik gekapte tamaties 
en ’n gekapte rooi soetrissie by en prut 
tot dit met die helfte ingedamp is. Roer 
’n hand vol gekapte origanumblare by, 
geur na smaak met sout, peper en ‘n 
knippie suiker. 
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WEET JY? Origanum vulgare staan ook as wildemarjolein bekend.
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Roosmalva
Pelargonium graveolens
Dié lekkerruikstruik met sy mooi pienk blomme is ideaal vir 
beddings, houers en selfs hangmandjies. Die roosmalva het 
ook heelwat gebruike in die kombuis.

Kweekwenke
• Die plant verkies volson, maar kan in halfskadu groei.
• Die tuin- of potgrond moet vrugbaar wees en goed dreineer, 
want malvas haat nat voete. • Maak in die somer steggies en 
druk dit in nat, sanderige grond sodat die wortels kan vorm. 
Plant dit minstens 90 cm uitmekaar, want dit groei vinnig.

Oeswenke en gebruike
• Pluk die blare net voor gebruik vir die beste geur.  
• Gebruik die blare (heel of gekap) om geregte soos vla,  
skons, konfyt , jellie of tuisgemaakte drankies te geur. • Die 
blare se roosgeur werk goed saam met geregte wat vanielje  
of gemmer bevat. Die blomme is ook eetbaar – gebruik dit in 
slaai en versier koeke daarmee.

Versuikerde malvablare
Gebruik ’n klein kwassie en verf 
die blare met eierwit. Sprinkel 
strooisuiker versigtig oor en laat 
dit hard word. Onthou om die  
bo- én onderkant van die blare  
te versuiker.
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Een soort plant, soos 
malvas, lyk besonder 

treffend in ’n paar potte 
teen die muur. 

– Mabel Steenkamp, tuinskrywer



6

Ro
os

m
ar

yn

Roosmaryn
Rosmarinus officinalis
Daar is vandag ’n magdom hibriede van dié mooi immergroen 
struik. Die blare is naaldagtig en in die lente tot somer dra die 
plant trossies persblou blomme. Roosmaryn bly onmisbaar as 
jy ’n sappige skaapboud in die oond wil gaarmaak. 

Kweekwenke
• Goeie dreinering en genoeg sonlig is noodsaaklik.
• Die plante is gehard, het nie baie water nodig nie en lewe 
lank. Koop een, of maak jou eie semi-hardehoutsteggies  
en plant dit van September tot Maart. • Snoei die plant om 
vorm te behou en groei aan te moedig, maar nie terwyl dit  
in volle blom is nie.

Oeswenke en gebruike
• Roosmaryn kan heeljaar geoes word. • Stroop die blare  
af en gebruik die takkies as sosatiestokkies, of span ’n bossie 
takkies in as kwas om vleis te bedruip terwyl jy braai. • Takkies 
wat in die braaivleisvuur gegooi word, sorg vir ’n aangename 
geur en hou terselfdertyd insekte weg.

Geurige geroosterde hoender
Meng die sap en skil van 1 suurlemoen, 
125 g sagte botter, 5 ml gekapte knoffel 
en 30 ml gekapte roosmaryn. Versprei die 
botter onder die vel van ’n heel hoender 
en stop ’n suurlemoen in die holte.  
Vryf met sout en peper en rooster teen 
180 ºC vir 60-70 minute of tot gaar.
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Shakespeare het 
gesê roosmaryn is 

vir onthou.
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Salie
Salvia officinalis
Die struik word as sierplant en as kombuisplant gebruik. Salie 
het ’n effense bitter smaak en moet spaarsamig in kos gebruik 
word. Botterskorsie, pampoen en salie is ou bedmaats.

Kweekwenke
• Dis ’n geharde meerjarige plant wat hou van volson en 
droë grond wat goed dreineer. • Snoei die plante gereeld, 
anders versprei hulle te veel en verloor geur. • Maak steggies 
regdeur die jaar, behalwe in die koudste maande, en vervang 
voortdurend ou plante met nuwe steggies.

Oeswenke en gebruike
• Moenie hier en daar ’n blaar pluk nie – sny eerder die 
boonste 2 of 3 blaarpare af sodat die plant bosserig kan groei. 
Ou blare verrig wondere op ’n komposhoop. • Gebruik salie in  
vulsels vir hoender en kalkoen, braai dit in botter en sit voor met  
pampoenkoekies, of oondrooster dit saam met groente.

Gnocchi met geskroeide 
saliebotter
Verhit 125 ml botter stadig in  
’n pan tot gesmelt. Voeg  
10 salieblaartjies by en braai  
dit bruin. Sprinkel dit dan oor  
500 g gaar gnocchi en sit voor  
met parmesaanskaafsels.
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Hoe kan iemand wat salie in sy tuin 
kweek, ooit oud word? – In die 10de eeu 

aan ’n mediese skool in Salerno, Italië gevra.
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Seldery
Apium graveolens
Dié geharde tweejarige plant kweek maklik en die blare, 
stingels en sade kan geëet word. 

Kweekwenke
• Saai seldery in die lente en herfs in volson. • Seldery kan in 
potte geplant word saam met ander kruie en blaargroente. 
• Potte moet met potgrond, dreineringsklippe en beenmeel 
berei word. • Gee plantjies weekliks sowat 30 mm water.
• Seldery se metgeselplante is preie, tamaties en 
groenboontjies.

Oeswenke en gebruike
• Seldery is ná 80-90 dae gereed om geoes te word.  
Gebruik die stingels in slaai of as groente in enigiets van  
sop tot bredies. Die blare het ’n peperagtige smaak en jy kan 
dit spaarsamig in soppe, vulsels en graangeregte snipper.  
• Die saad is perfek vir piekels, vulsels, slaaisouse en 
selderysout.

Waldorfslaai
Kap 6 selderystingels met blare,  
100 g okkerneute en 2 groen appels 
fyn. Meng dit met ’n hand vol 
roketblare en 60 ml sultanas of  
swart druiwekorrels. Maak ’n 
slaaisous daarby: Meng ’n groot 
lepel vol mayonnaise met dieselfde 
hoeveelheid dun ongegeurde jogurt, 
60 ml lemoensap en sout en peper.

Kr
aa

kv
ar

s 
en

 g
es

on
d

WENK
Selderysaad kan ook gebruik word 
om piekels en brood te geur. 
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Sitroengras
Cymbopogon citratus
Sitroengras is ’n slanke meerjarige tropiese grassoort wat 
gereeld in die Thaise kookkuns gebruik word. 

Kweekwenke
• Plant dit in ’n sonnige kol in goed gedreineerde grond en gee 
gereeld water. • Dit kan in groot potte geplant word en moet 
gereeld vloeibare kunsmis kry. • Koop ’n plantjie of breek ’n 
knol af as jy iemand ken wat dit in die tuin het. • Beskerm 
sitroengras teen ryp.

Oeswenke en gebruike 
• Hoe meer plante jy het, hoe meer gereeld kan jy oes. Sny 
die stingels op grondvlak af as jy dit wil gebruik. • Gebruik die 
binneste gedeelte van die stingel, goed gekneus om die geur te 
help vrystel, in enige resep wat vra vir suurlemoengeur.
•  Dis ’n belangrike bestanddeel van kerriepasta en kan in 
kerries, roerbraai, sop en nageregte gebruik word, óf om ’n 
kalmerende tee of drankie te maak.

Thaise groenkerriesmeer
Kap 1 bossie sprietuie, 4 groen 
brandrissies, 15 ml gekapte knoffel, 
15 ml gekapte gemmer, 15 ml 
koljandersaad, 2 stingels sitroengras, 
5 kerrieblare, en 250 ml elk vars 
basilie en koljanderblare fyn. Voeg 
45 ml olie, die skil en sap van  
2 lemmetjies en sout en peper by. 
Gebruik die smeer as marinade vir 
groente, hoender of vleis.
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WENK
Gebruik geskilde sitroen-
grasstingels as roerstokkies vir 
skemerdrankies of ryg vrugte 
daarop en braai dit op die rooster.
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Tiemie
Thymus vulgaris
Verskeie variëteite van dié spreiende struike is beskikbaar, van 
donkergroen grondbedekkers tot welige rankstruike. 

Kweekwenke
• Tiemie hou van taamlike arm grond, baie sonlig en droë 
voete. Goeie dreinering is belangrik. • Vermy ryk tuingrond 
en oordadige bemesting, anders sal dit geurlose blare en baie 
minder blomme produseer. • Plant tiemie in beddings óf potte. 
Verdeel ouer plante of koop saailinge of saad. • Gee in die 
lente kompos, snoei houtagtige takke uit en gee goed water. 

Oeswenke en gebruike 
• Hoe meer jy tiemie pluk, hoe meer floreer die plant. • Suur-
lemoentiemie is heerlik in kos wat met kruie en speserye berei 
word. Dis veral lekker saam met seekos- en lamsgeregte.
• Tiemie kan reeds vroeg in die kookproses bygevoeg word 
omdat die geur nie wegkook nie. Moenie te veel gebruik nie.

Oondgeroosterde tamaties  
met tiemie
Halveer 10 pruimtamaties, voeg gekapte 
knoffel, olyfolie, balsemiekasyn, vars 
tiemietakkies, ’n sprinkel bruinsuiker en 
sout en peper by. Pak dit op ’n bakplaat 
en rooster vir 20-30 minute in ’n warm 
oond. Roer die tamaties deur warm 
pasta, sit dit voor saam met ’n frittata of 
verpulp dit saam met ’n blik keker-ertjies 
en aftreksel vir die allerheerlikste sop.
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WEET JY?
Tiemie is gelukkig op ’n 

vensterbank en die plant het nie 
baie aandag nodig nie. 
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Maak jou eie etikette!

Thymus vulgaris

Cymbopogon citratus

Apium graveolens

Salvia officinalis

Rosmarinus officinalisMurraya koenigii

Laurus nobilis

Origanum majorana

Pelargonium graveolens

Origanum vulgare



’n Kruid is die dokter se vriend  
en die kok se trots. – Karel die Grote, Frankiese

koning in die 8ste eeu

Ons volgende kruiegids verskyn saam met die 
lente-uitgawe. Moet dit nie misloop nie.


