Steranijs
De specerij steranijs is de vrucht van de gelijknamige boomsoort. De
wetenschappelijke Latijnse naam is Illicium verum. Het is een groenblijvende
boom met een grijze bast die 8 tot 15 meter hoog kan worden. Deze boom is
één van de 40 soorten uit het plantengeslacht Illicium, het enige geslacht in de
familie der Illiaceae. Een alternatieve visie op de systematiek brengt het geslacht
onder in de familie der Schisandraceae. De meeste Illicium-soorten, 35, komen
uit Oost-Azië, 5 uit Amerika. De vruchten van de verschillende soorten lijken veel
op elkaar.
Illicium verum is alleen bekend uit cultuur. Misschien zijn er nog enkele
verwilderde opstanden op verlaten plantages. Je vindt de bomen in de wat
koelere tropen en subtropen tot op een hoogte van 2000 meter. Het woord
illicium is afgeleid van het Latijnse werkwoord verlokken, verleiden; verum
betekent in waarheid, waar.
Illicium is een primitief en heel oud plantengeslacht in een categorie van planten
die angiospermen, bedektzadigen, wordt genoemd. Dat wil zeggen bloeiende
planten waarvan de zaden in een vrucht zijn ingebed. Dit ter onderscheiding van
de evolutionair veel oudere gymnospermen, naaktzadigen, waartoe de coniferen
worden gerekend.
De eerste angiospermen verschenen in het Krijt-tijdperk, 136 miljoen jaar
geleden en diversifiëerden dan heel snel, binnen enkele tientallen miljoenen
jaren. Deze explosie riep grote vragen op bij Charles Darwin en in een brief aan
de botanicus J. D. Hooker in 1879 merkte hij hierover op: “De snelle ontwikkeling
van de hogere planten in de jongste geologische tijd is een afschuwelijk raadsel.”
Tot in onze tijd staat deze ‘abominable mystery’-kwestie ter discussie.
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Er is een riskante verwarring tussen Illicium verum en Illicium anisatum. Ten
behoeve van een duidelijk onderscheid wordt de eerste Chinese steranijs
genoemd en de tweede Japanse steranijs. Het gaat daarbij om het zeer giftige
anisatine, een substantie in de vruchten van Japanse steranijs. Deze stof wordt
wel gebruikt voor medicijnen en insecticide maar niet voor voedsel.
De kenmerkende smaakstof in Chinese steranijs, Illicium verum, bevindt zich
niet in het zaad, maar in de vrucht waarin het zaad is ingebed. Je vindt die
licht-giftige stof, trans-anethol ook terug in verse bladeren en jonge twijgen. In
geringe hoeveelheden bevat de vrucht ook cis-anethol dat aanzienlijk giftiger is
dan eerstgenoemde.
Andere plantensoorten zoals anijs, Pimpinella anisum, en venkel, Foeniculum
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vulgare, bevatten eveneens anethol en extracten van sommige worden verwerkt
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in alcoholische dranken als pastis en ouzo. Anethol is oplosbaar in alcohol van
45% en meer. Als je, zoals vaak gedaan wordt, water toevoegt aan bijvoorbeeld
pastis, dan daalt het percentage alcohol onder die grens en vermindert de
oplosbaarheid van anethol. Er ontstaat dan een niet doorzichtige melkachtige
vloeistof, een zogenaamde suspensie.
Steranijs wordt gebruikt als smaakmaker in curry’s, thee en ingemaakte
groenten; de essentiële olie is ingrediënt in sommige alcoholische en nietalcoholische dranken en bakproducten. De vrucht wordt soms gekauwd
na maaltijden om de spijsvertering te bevorderen en de adem te zoeten.
Teveel van de vrucht gebruiken is niet raadzaam omdat ie enigszins giftig
is. In de volksgeneeskunde wordt steranijs veel gebruikt onder andere bij
ingewandsstoornissen en hoesten.
Steranijs is één van de ingrediënten in het zogenaamde vijfkruidenpoeder,
een mengsel van specerijen en kruiden dat alle vijf basissmaken in zich heeft:
zoet, zuur, bitter, zout en umami. De laatste is, vrij omschreven, de smaak van
bouillon. Dit mengsel van kruiden en specerijen wordt in met name de Chinese
keuken zeer veel gebruikt. Het kunnen meer dan vijf kruiden zijn en het zijn
niet altijd dezelfde. Een standaardmengsel bevat steranijs, kruidnagel, cassia,
szechuanpeper en venkelzaad.
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1. Illicium verum, Curtis’s Botanical Magazine 1888, tekening M. Smith.
botanicalillustrations.org
2. Illicium anisatum, F.E. Köhler, Medizinal Pflanzen, 1890.
3. Illicium anisatum in de Yōrō Bergen, Japan. Foto: Alpsdake, Wikimedia.
4. Gedroogde vrucht en zaad van Illicium verum. Foto: Sanjay Acharya, Wikimedia.
5. Vrucht van Illicium anisatum. Foto: C.Mathieu, mathieu-christophe.e-monsite.com
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6. Schonen van de steranijsoogst in de Guangxi Zhuang Autonome Regio,
Zuid-China. Foto: fuzheado, Wikimedia.
7. Illicium verum in de botanische tuin van Chengdu. wikiwand.com/fi
8. Ingrediënten vijfkruidenpoeder. forkandbowl.wordpress.com
9. Curry’s. Curry’s. Courtesy Of New Delhi Restaurant. Legendary Flavors at
San Francisco’s Oldest Indian Restaurant.
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