Kardamom
Kardamom of kardamon, in het Nederlands zijn beide schrijfwijzen juist. Het is
de naam voor meerdere plantensoorten. De bekendste zijn echte kardamom,
Elettaria cardamomum, een telg uit een geslacht van vier soorten en zwarte
kardamom, Amomum subulatum, uit een geslacht van enkele honderden
soorten. Een soort die je niet vaak zult tegenkomen is witte kardamom,
Amomum krervanh.
Echte kardamom, ook wel groene kardamom genoemd, vind je van India tot
Maleisië; zwarte kardamom is inheems in de oostelijke Himalaya, Nepal, Sikkim,
Bhutan; witte kardamom komt uit Thailand. Het zijn allemaal planten uit de
familie van de Gemberachtigen, Zingiberaceae, die naast de genoemde soorten
nog veel meer nuttige planten telt, voor decoratie, specerij en medicijn.
Behalve in de landen van oorsprong wordt kardamom ook elders in de tropen
geteeld. Onder andere in Guatemala waar het in 1920 met succes werd
geïntroduceerd. Dit land kent nu een aanzienlijke productie en export. Net
als andere specerijen is kardamom een gewild artikel op de wereldmarkt met
prijsstijgingen van tientallen procenten in de afgelopen jaren.
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Echte kardamom is een stevige, overblijvende, kruidachtige plant die tot vijf
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meter hoog kan worden. Uit de wortelkluit met horizontale uitlopers schieten
vele scheuten met ter weerszijden lange lancetvormige bladeren omhoog,
evenals naar de grond neigende bloeiwijzen. De bloemen zijn tweeslachtig.
Onderdeel van de bloem is het opvallende z.g. labellum, dat insecten aantrekt
en een landingsplaats is, zodat de bloem bestoven kan worden. Andere
kardamomsoorten verschillen op onderdelen.
De vruchten van de kardamom worden geplukt als ze nog groen zijn. Die vrucht
is dan al wel helemaal ontwikkeld en de kleur van de zaden erin is veranderd
van wit naar bruin of zwart. Het plukstadium is belangrijk. Niet te vroeg en niet
te laat, omdat een uitgerijpte vrucht openbarst en de zaden verloren gaan. Ze
rijpen onregelmatig; de meest zorgvuldige manier van oogsten, maar ook de
meest tijdrovende, is dan ook de vruchten individueel te plukken. Ter wille van
efficiency wordt de bloeiwijze vaak in z’n geheel geoogst en de uitval op de koop
toe genomen.
Na de oogst worden de vruchten gewassen en gedroogd in de zon of kunstmatig
met warme lucht. Het laatste ter behoud van de groene kleur en om te
voorkomen dat de zaden kiemen. Het vochtgehalte daalt dan van 75% naar
13%. Het laatste percentage garandeert een veilige opslag en transport. Malen
van de zaden gebeurt meestal in de landen van consumptie.
De meeste kardamom is voor culinair gebruik in de landen van oorsprong,
verwerkt in rijst en in groente- en vleesgerechten, bakprodukten, dranken en
snoepgoed. Hetzij als vrucht, als zaad zonder kaf, of gemalen. De belangrijkste
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importeurs zijn de landen in het Midden-Oosten en Scandinavië waar de specerij
als smaakmaker in koffie en thee en in bakprodukten wordt gebruikt.
In het Westen was deze specerij al in de Oudheid in beperkte kring bekend,
evenals het onderscheid tussen de twee belangrijkste soorten. De genius achter
deze kennis was de Griekse geleerde Theophrastes (371–287 vChr.), die ook al
wist waar de specerij vandaan kwam. Zijn botanische verhandelingen waren tot
in de Middeleeuwen de belangrijkste kennisbronnen over planten. Daarom is hij
voor sommigen de Vader van de Botanie, een predikaat dat door anderen aan
Linnaeus (1707–1778) wordt toebedeeld.
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Elettaria cardamomum, Kerala, India. Foto: Rainer Haeßner, Wikimedia.
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De bloeistengels van kardamom groeien uit de wortels. Foto: Mike Shubbuck,
twotravelaholics.com
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Bloem van zwarte cardamom. Foto: Praptipanigrahi, Wikimedia.
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De Kardamomheuvels van Yela Mala, een bergketen in Zuid-India. De naam
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is ontleend aan de kardamom die er geteeld wordt, naast peper en koffie.
Foto: Marc Shandro, Wikimedia.
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Kardamombergen, Cambodja. www.wildlifealliance.org
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Gepeld kardamomzaad. Foto: Getpraveennair, Wikimedia.

7.

Echte kardamom, zaad, Elettaria cardamomum. Foto: Luc Viatour, Wikimedia.
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Amomi Fructus Rotundus, gedroogde vruchten van Amomum kravanh.
www.trustworthyherbs.com
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Zwarte kardamom, Amomum subulatum. blog.nurserylive.com

10. Tempel van Prasat Kravan (vgl. Amomum kravanh), Vishnu op Garuda,
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Angkor, Cambodja. Foto: Alcyon, Wikimedia.
11. Theophrastus, Nuremberg Chronicle, 1493. beloit.edu
12. Elettaria cardamomum (L.) Maton (Amomum cardamomum L.),
Zorn, J., Oskamp, D.L., Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver
Nederduitsche en Latynsche beschryvingen (1800). botanicalillustrations.org
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