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Saffraan
Saffraancrocus is een knolgewas en één van de 90 soorten van het 
plantengeslacht Crocus. De meeste crocussen die we kennen bloeien in het 
voorjaar. Zo niet saffraancrocus, Crocus sativus, die in het najaar bloeit. 
In het wild komt de plant niet voor. Waarschijnlijk is de voorouder Crocus 
cartwrightianus; zo is het ook waarschijnlijk dat de plant oorspronkelijk uit 
Griekenland komt. Uit fresco’s die gevonden werden op het eiland Santorini 
ten noorden van Kreta blijkt dat daar 1600 jaar voor onze jaartelling de 
saffraancrocus geteeld werd. 

De specerij saffraan is het gedroogde bovenste deel van het vrouwelijk 
geslachtsorgaan, de stamper, van de bloem van saffraancrocus en is bedoeld om 
stuifmeel op te nemen. Versmelting daarvan met de eicel leidt tot zaadvorming 
en maakt voortplanting mogelijk. Echter, de bloemen van de saffraancrocus zijn 
steriel en kunnen geen levensvatbaar zaad leveren. Toch vindt voortplanting 
plaats, vegetatief: op de ondergrondse knol verschijnen na de bloei in loop van 
de herfst en winter meerdere jonge knollen. 

Saffraancrocus bloeit in oktober. Het plukken van de bloemen moet snel 
gebeuren omdat ze dezelfde dag nog verwelken. Direct erna worden de stampers 
verwijderd en gedroogd. Na de bloei gaat de plant door met aanmaken van 
nieuw blad en het produceren van reservevoedsel dat opgeslagen wordt in de 
jonge knollen die in een krans op de moederbol groeien. Daarna sterft ook 
het blad af en gaat de plant in rust. De jonge knollen worden in het voorjaar 
geoogst, uitgeplant, beginnen in juni uit te lopen en zullen in oktober bloeien.

Saffraancrocus voelt zich thuis in een Middellandse-Zeeklimaat met z’n warme 
en droge zomers en milde en natte winters. Productie van saffraan vindt dan ook 
plaats in Spanje en Italië, Griekenland en Marokko. Vergelijkbare klimaattypes 
vind je in Kasjmir en in Iran. Het laatstgenoemde land heeft het grootste 
aandeel, 93%, in de wereldproductie. In 2015 bedroeg Iran’s productie 350 ton 
waarvan 130 ton geëxporteerd werd.

Saffraan is de duurste van alle specerijen. Dat is niet verwonderlijk gezien het 
grote aandeel arbeid in de productie. Elke bloem wordt met de hand geoogst 
en uit elke bloem worden met de hand de draden geplukt. Bij droging daarvan 
vermindert het gewicht met ongeveer driekwart . Een ruwe indicatie: 150 
bloemen en 2 m² teeltoppervlak zijn nodig om 1 gram gedroogde saffraan te 
produceren. Konsumentenprijzen verschillen sterk, van 5 tot 50 euro per gram, 
afhankelijk van tijdstip, kwaliteit en aanbieder. 

Wegens de hoge prijs waren en zijn er meerdere substituten op de markt 
die soms onder de naam saffraan verkocht worden. Bijvoorbeeld Carthamus 
tinctorius, saffloer, een eenjarige distelachtige plant, die wel de saffraankleur 
geeft maar het aroma mist. Een andere vervanger is Curcuma longa, kurkuma, 
safran des Indes, waaraan eveneens het saffraanaroma ontbreekt. Ook zijn er 
regelrechte vervalsingen waarin paardehaar of draden van de maïskolf kunnen 
zijn verwerkt.

Het aroma van saffraan is moeilijk te omschrijven. Woorden die wel gebruikt 
worden zijn: honing, gras, hooi, warm, subtiel, doordringend, een beetje 
bitter. Als je weet hoe het ruikt herken je het onmiddellijk. Het wordt 
overvloedig gebruikt in allerlei stoofgerechten in de Iraanse keuken, in 
risotto en bouillabaisse, in parfums, snoepgoed en dranken. In de traditionele 
volksgeneeskunde neemt het een vooraanstaande plaats in.
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