Kruidnagel
De kruidnagelboom is een van de ongeveer 1500 soorten uit het plantengeslacht
Syzygium, uit de mirtefamilie, Myrtaceae. De meeste syzygiumsoorten vind je
in de Indo-Maleisische archipel en Noord-Australië. Sommige soorten worden
geteeld om hun decoratieve waarde, andere hebben smakelijke vruchten. Ze
worden vers gegeten of verwerkt tot jam. De specerij kruidnagel is de gedroogde
bloemknop van één van die soorten, Syzygium aromaticum.
De kruidnagelboom is altijd groen, kan 20 meter hoog worden en heeft een
dicht, ondiep wortelstelsel. In cultuur is de boom vaak kleiner en van onder
af betakt. Het blad is glanzend en ongeveer 10 centimeter lang. De bloeiwijze
telt tien of meer bloemen, vaak in groepjes van drie. Ze zijn tweeslachtig,
hebben mannelijke en vrouwelijke organen. De vrucht is een eetbare, 2 tot
2,5 centimeter donkerrode bes met één zaad. Om de specerij kruidnagel
te produceren wordt, voor hij opengaat, de bloemknop geplukt en daarna
gedroogd.
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De kruidnagelboom komt in het wild voor op de Molukken en Nieuw-Guinea.
Verspreiding van de soort begon in de 16e eeuw door de Portugezen en later, in
de 19e eeuw, werd de boom ook aangeplant in Maleisië, Sumatra, India,
Sri Lanka, Mauritius, Zanzibar, Madagascar, Brazilië.
In Chinese teksten uit de Hanperiode wordt kruidnagel al genoemd. Om de
adem te verfrissen werd kauwen erop aanbevolen als men op audiëntie ging bij
de keizer. Waar de specerij vandaan kwam was nauwelijks bekend. Ook in het
Indiase heldendicht Ramayana wordt kruidnagel samen met andere specerijen
genoemd. Vondsten van kruidnagel in de Egyptische piramides en in Syrië wijzen
op een heel vroege verspreiding van de specerij.
In Europa werd kruidnagel bekend in de vroege Middeleeuwen dankzij de
Oosterse en Venetiaanse handelaren die hun waren via de Zijderoute naar het
Westen brachten. Fabelachtige rijkdommen konden met de specerijenhandel
verdiend worden. Het is een verhaal vol intrige en geweld. Na het ontdekken van
de zeeroute naar het Verre Oosten hebben Portugezen, Spanjaarden, Engelsen
en Nederlanders elkaar bevochten om het monopolie in de handel.
De specerij kruidnagel is de gedroogde bloemknop, heel of gemalen, van
Syzygium aromaticum. In de keuken van Zuidoost-Azië wordt het kruid
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spaarzaam gebruikt. Belangrijker is het daar als farmaceutisch ingrediënt,
evenals de vrucht. Het is een bekend verdovingsmiddel in de tandheelkunde.
Essentiële kruidnagelolie kan gemaakt zijn van de bloemknop, de bloeistengel,
of het blad. De belangrijkste chemische component is het antiseptische eugenol.
Vandaar het gebruik ervan in zeep, schoonmaakmiddelen en tandpasta. Ook
wordt kruidnagel gebruikt in de voedsel- en parfumindustrie. In Indonesië, de
grootste producent van kruidnagel, worden van een mengsel van de specerij en
tabak de typisch geurende kreteksigaretten gemaakt.
De smaak van kruidnagel is zeer dominant. In de keuken wordt de specerij
ondermeer gebruikt in stoofgerechten van rundvlees en wild en in rode kool. Je
kunt het terugproeven in speculaas en andere koeksoorten en in kruidenbitters.
Bekende Nederlandse streekproducten zijn de Friese nagelkaas en de Groniger
en Drentse nagelworst. Alcoholische dranken als bisschopswijn, glühwein en
sangria, allemaal zijn het verre nakomelingen van de middeleeuwse hipocras,
een drank op basis van wijn, honing en specerijen, waaronder kruidnagel.
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1. Kruidnagelboom Noord-Sulawesi, Indonesië. Foto: Midori, Wikimedia.
2. Bloemen van Syzygium aromaticum. Foto: adrien2008, Flickr.
3. Ongeopende bloemknoppen van de kruidnagel. adiedoes.blogspot.nl
4. Halfrijpe vrucht van de kruidnagel, ongeveer 1,5 cm lang. De geheel rijpe
vrucht is donkerrood. fruitexplorer.blogspot.nl
5. Gemalen kruidnagel. nutspecials.nl
6. Hele kruidnagel. eatpurelove.nl
7.

Syzygium jambos, rozenappel, een groenblijvende grote struik of kleine
boom, van oorsprong uit Zuidoost-Azië. Nu kan je hem overal in de tropen
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vinden. Om de eetbare vrucht is het te doen. Dat is een grote eivormige bes
met een mildzure smaak en de geur van rozen.
8. Kruidnagelolie. Foto: Itineranttrader, Wikimedia.
9. Pittig Indisch worstje met pepers én fijne kruidnagelsmaak. sambalshop.nu
10. Belegen kaas met kruidnagel en komijn en belegen boerenkaas.
Foto: Takeaway, Wikimedia.
11. Kruidnagelpomanders. Oorspronkelijk is een pomander een juweel in bolvorm
dat door edellieden gedragen werd als geurverspreider. Dit is een moderne
versie ervan. hello-homebody.com
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