
‘Kruidwoordpuzzel’  
 

Antwoorden: 

• basilicum Aromatisch Italiaans kruid, lekker voor in de salade maar bijvoorbeeld ook 
essentieel om pesto te maken. 

• bieslook Groen kruid met een milde ui-smaak. De plant is dan ook verwant aan ui, prei en 
knoflook. Lijkt een beetje op gras. 

• chili Zeer heet specerij, oranje á rood van kleur. Deelt zijn naam met een Zuid-Amerikaans 
land. 

• dille Groen kruid met een verfijnde smaak, verwant aan venkel. Smaakt goed bij vis of in 
soepen, voeg dit kruid pas aan het eind van het kookproces toe. 

• munt Fris groen kruid, veelgebruikt in de Midden-Oosterse keuken. Essentieel voor een 
mojito cocktail, maar ook erg lekker bij een schaaltje aardbeitjes of om thee mee te zetten. 

• peterselie Fris groen kruid, met platte of krullende blaadjes, onmisbaar in je kruidenboter. 

• zout Dit stofje zit veel in kant-en-klare producten, maar we voegen de witte kristallen vaak 
zelf ook toe aan ons eten. Van deze stof krijgen we gemiddeld teveel binnen. 

• knoflook Wit bolvormig kruid met een sterke smaak en geur. Kan fijngesneden, geperst of in 
poedervorm worden toegevoegd aan heel veel hartige gerechten. Zorg er wel voor dat je 
partner het ook eet! 

• citroen Zure frisse smaakmaker, bevat veel vitamine C. 

• marinade Smaakmaker op basis van water of olie, het zuur hierin kan vlees malser maken. 

• azijn Zuur levensmiddel, smaakmaker in veel gerechten. Kan ook worden gebruikt om andere 
levensmiddelen in goed te houden. Basisingrediënt van mosterd. 

• olijfolie Vloeibare vetstof, favoriet van de Italianen. 

• courgette Groente uit de komkommerfamilie, geel of groen van kleur, leent zich goed om te 
grillen. 

• venkel Groente met een anijsachtige smaak die zich goed leent voor grillen. 

• barbecue Gebruiksvoorwerp waarmee men voedingsmiddelen kan grillen, wordt meestal 
zomers gebruikt. 

• zomer Seizoen dat zich het beste leent om te barbecueën 

• grillen Bereidingswijze van voedingsmiddelen, hoge temperatuur zorgt ervoor dat het 
product snel dichtschroeit. Kan een rokerige smaak aan het eten geven, pas hierbij op dat 
het eten niet verbrandt. 

• poffen Kookmethode voor het bereiden van voedsel door het sterk te verhitten, zonder 
water of olie toe te voegen. Bijvoorbeeld aardappels in aluminiumfolie tussen de hete 
kooltjes van de barbecue. 

 


