
- de natuur buiten en binnen - 

Kruidenthee maken
 
Thee komt oorspronkelijk uit China en wordt al duizenden jaren gedronken. Thee 
wordt meestal gemaakt van gedroogde blaadjes van de theeplant. Tot de acht-
tiende eeuw was thee een hele dure drank; alleen rijke mensen konden thee kopen. 
Thee was duur omdat het droogproces uit veel stappen bestaat. Eerst wordt het 
vocht uit de bladeren gehaald. Daarna wordt er lucht aan toegevoegd, zodat de 
bladeren hun kleur en aroma krijgen.

Kruidenthee drinken is een gezonde en lekkere manier om vocht binnen te krijgen. 
Het is een aftreksel van kruiden, dat wil zeggen dat de kruiden in het water zijn 
getrokken. Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water. Als we ademhalen, 
plassen, zweten of huilen verliezen we water. Het is dus  belangrijk om veel te 
drinken. Dit geeft energie, helpt je botten gezond te houden en voorkomt  
concentratieproblemen. 

Locatie  
Buiten en binnen
  
Nodig
• verse kruiden
• beker of glas
• waterkoker/fluitketel
• water
• schaar

1. Neem drie takjes van een kruid (of verschillende kruiden) van de school-
tuin mee naar huis. Heb je thuis kruiden? Knip ze dan thuis af. Denk aan 
rozemarijn, salie, munt, citroenmelisse, lavendel, kamille of tijm. Was de 
kruiden.

2. Doe je kruidentakjes in een beker of glas.
3. Kook wat water (125 - 200 ml) en giet het kokendhete water bij de kruiden 

in je beker of glas. Wees voorzichtig en vraag eventueel hulp bij het koken 
en inschenken.

4. Laat de thee 5 minuten staan om de smaak van de kruiden goed in het 
water te laten trekken.

Tip
Je kunt zelf gezonde ijsthee 
maken. Breng een liter 
water aan de kook en hang 
er een zakje van je favoriete 
thee in. Breng dit op smaak 
met fruit zoals citroen of 
sinaasappel en laat de thee 
afkoelen.

School
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Wist je dat…
Veel kruiden hebben een geneeskrachtige werking. Kamille helpt bijvoorbeeld bij
slaapproblemen, wallen en hoofdpijn. Tijm geeft een oppepper, helpt bij vermoeid-
heid en is goed voor je spijsvertering. Citroenmelisse heeft een kalmerende  
werking en is daarom goed bij stress, zenuwen en slapeloosheid. Munt helpt bij 
foute bacteriën in je lichaam en is ook goed tegen misselijkheid en hoofdpijn.

tijm citroenmelisse munt

kamille

Doen


