
ZELF JE KRUIDEN DROGEN OP TWEE MANIEREN 
 

Methode1: kruiden drogen aan de lucht 

Toegegeven, deze methode duurt wat langer, maar het is wel lekker 

milieuvriendelijk. Nadat je je kruiden hebt gewassen en droog geschud, knoop 

je om elk bosje een elastiekje of een touwtje. Vervolgens hang je de bosjes 

ondersteboven op. Dit kan aan een kledinghanger, aan een deurklink, in je 

meterkast of aan een spijkertje in een balk op zolder bijvoorbeeld. Zolang de 

bosjes nergens op of tegen aan liggen en niet op een vochtige plek hangen is 

het goed. De lucht moet er namelijk goed omheen kunnen circuleren. 

Belangrijk is ook om ze uit de zon te houden, omdat de zon de kruiden bleekt 

en hun smaak verandert. 

Daarna is het een kwestie van afwachten, want elk kruid droogt op zijn eigen 

tempo. Sommige zijn na een paar dagen ‘klaar’ en andere doen er weken over. 

Controleer om de paar dagen of de kruiden droog en een beetje 

broos aanvoelen. Bij twijfel laat je ze nog een paar dagen hangen. 

Niet alle kruiden zijn overigens geschikt voor deze manier.  Het zijn vooral de 

stevigere kruiden die je het beste op deze manier kunt drogen. Denk aan salie, 

tijm, rozemarijn, dille, laurier en oregano. Je kunt het proberen met kruiden 

met een hoger vochtgehalte, maar de kans is dan groter dat het niet helemaal 

naar wens verloopt en dat is natuurlijk zonde. Daarom is er ook een andere 

methode 

Met deze manier van kruiden drogen ben je een stuk sneller klaar, binnen een 

paar uur of maximaal een halve dag heb je perfect gedroogde smaakmakers. 



Methode #2: kruiden drogen in de (droog)oven 

Voor het drogen van kruiden gebruik je het beste een droogoven, want dan kun 

je veel kruiden ineens doen. Als je geen idee hebt wat een droogoven is of waar 

je op moet letten bij aanschaf, dan kun je dit artikel eens lezen.  Heb je geen 

droogoven, dan kun je ook je gewone oven gebruiken, maar dat gaat wat 

langer duren en kost meer energie. Ik ga hieronder uit van een droogoven, 

maar wat ik vertel kan dus ook in een gewone oven die je op een kiertje open 

laat staan zodat het vocht kan ontsnappen en het niet te warm wordt. 

 

Verdeel de gewassen kruiden over de roosters van je droogoven. Als je veel 

ineens droogt kun je het beste één rooster per kruid gebruiken. Je kunt echter 

ook meerdere kruiden op een rooster neerleggen, mijn advies is dan om 

kruiden met een soortgelijke droogtijd bij elkaar te leggen. 

Kruiden mogen niet bij een temperatuur hoger dan 40 graden worden 

gedroogd, omdat ze dan hun smaak beginnen te verliezen. Stel je droogoven 

daarom in op 38 graden. Als je gewone oven niet een dusdanig lage stand 

heeft, zet deze dan aan op de laagst mogelijke temperatuur en laat de deur 

constant op een kiertje door er bijvoorbeeld een houten pollepel tussen te 

klemmen. 

 

 

 

 

 



De droogtijd per kruid: 

Dille: 1-3 uur 

Basilicum: 2-3 uur 

Laurier: 2-3 uur 

Koriander: 2-4 uur 

Peterselie: 2-4 uur 

Munt: 2-4 uur 

Oregano: 4-8 uur 

Citroenmelisse: 5-6 uur 

Marjolein: 8-10 uur 

Dragon: 8-12 uur 

Rozemarijn: 9-12 uur 

Salie: 12 uur 

Tijm: 10-14 uur 

Zoals je ziet staat er nergens een exacte droogtijd aangegeven. Dat komt omdat 

de droogtijd mede afhangt van de luchtvochtigheid op dat moment. Om te 

controleren of je kruiden klaar zijn kun je het beste een blaadje of een 

stengeltje breken. Als deze broos aanvoelen en er geen vocht meer vrijkomt 

zijn ze klaar. 

Als je een boel kruiden tegelijk aan het drogen bent, dan haal je na de droogtijd 

van het betreffende kruid deze gewoon eruit en laat je de rest lekker verder 

drogen. 

Let op, bieslook kun je het beste in stukjes hakjes en invriezen. Dit kruid is niet 

geschikt om te drogen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



De kruiden zijn droog, en nu? 

Nadat je kruiden zijn gedroogd kun je ze in een vijzel of in een foodprocessor 

fijn malen en in een potje bewaren. Ze zijn maanden lang houdbaar, dus je zult 

ook in de winter kunnen genieten van je zomerse plantjes. 

Gedroogde kruiden hebben een sterkere smaak. Dat wil zeggen dat als je een 

recept volgt waarin verse kruiden worden voorgeschreven je maar een kwart 

van die hoeveelheid moet gebruiken als je met droge kruiden werkt. 

Je kunt ook verschillende soort kruidenmixen maken. Zo gebruik ik voor 

aardappeltjes uit de oven een mix van tijm en rozemarijn. Daarnaast maak ik 

Italiaanse kruiden door basilicum, peterselie, tijm, rozemarijn, salie, oregano en 

wat biologisch knoflookpoeder met elkaar te vermengen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot, waarom zou je je kruiden drogen als je gedroogde kruiden gewoon in 

de winkel kunt halen? Helaas wordt er nogal wat gefraudeerd met kruiden. Zo 

worden er rare kleurstoffen aan toegevoegd en bevatten veel kruidenmixen 

vooral zout. Daarnaast scheelt zelf drogen geld en verpakkingsmateriaal, dus 

het is milieuvriendelijker op de lange termijn. 

De belangrijkste reden echter om ze zelf te drogen? 

 Zelf gedroogde kruiden zijn veel lekkerder dan de kruiden uit de winkel  
 


