
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

He 
 
Het Latijnse ‘recipe’ betekent "Men neme" of "Neem". Daar is het moderne 
woord 'recept' van afgeleid. In vroeger tijden refereerde het naar een 
medisch recept totdat in de 17e eeuw de connectie met koken ontstond, 
hoe mooi is het als die twee samen komen! 
 
 
 
 
 

Joost de Vos 01-09-2021 
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Wat is Oxymel, een geschiedenis als medicijn en genotsmiddel 
 
Oxymel komt van het Latijnse 'zuur en honing', oxy staat voor zuur en mel voor honing. Oxymel is 
een kruideninfusie van honing en azijn, dat als medicijn wordt gebruikt. Hippocrates, soms de vader 
van de moderne geneeskunde genoemd, vermeldde als eerste ‘oxymel’ (honing en azijn) als 
pijnstiller en ‘hydromel’ (honing en water) als koortswerend middel. De geneeswijze werd daarna 
overgenomen door de Romeinen, die grote aanhangers waren van het gebruik van honing, alleen of 
in combinatie met andere ingrediënten (H. de rooster). Oxymel werd gebruikt voor zijn eigen 
therapeutische effecten, als een ‘modificator’ van andere ongewenste effecten van medicijnen en 
als adjuvans om de effecten van andere medicijnen in te versterken (Arman Zargaran, 2012) 
Marcus Porcius Cato, ook wel Cato de Oudere genoemd (234-139 v Chr.) schreef in zijn beroemde 

werk de “Agri Cultura” een boek over landbouw, landbouw rituelen en recepten het volgende; 

 

Een wijn gemaakt van azijn en honing, die in Griekenland oxymel werd genoemd, (van het Oudgrieks 
oξύ 'Azijn' en μίλ 'honing', vandaar "oxymel". Zo is het gemaakt. Tien libras honing met vijf heminas 
azijn, die zal worden ondergebracht (Wikipedia, 2021) 
 
Er werden tien libras honing, 1 libra = 328,9 gram vermengd met vijf heminas azijn, 1 hemina = 273 
ml. Het recept wat Cato de oudere beschreef bestond dus uit 3289 gram honing en 1365 ml azijn 
een verhouding van 70% honing en 30% azijn. Oxymel werd zowel als medicijn als genotsmiddel 
genuttigd, bij ziekte en spijsverteringsklachten werd het aandeel azijn omhoog gebracht (Nedoma, 
2019) Oxymel werd toen nog vaak gekookt met verschillende planten om zodoende een afkooksel 
te maken tegenwoordig weten we dat hierdoor vele inhoud stoffen in de honing en van de 
gebruikte planten verloren gaan hier komen we later nog op terug.  
Oxymel werd in Perzië traditioneel Sekanjabin wordt genoemd. Het wordt tegenwoordig ook als 
gewone drank gebruikt in Iran door azijn (één eenheid), honing (twee eenheden) en water (vier 
eenheden) te mengen. Tijdens Sizdah Bedar, ook bekend als Nature’s Day, een Iraans festival dat 
jaarlijks wordt gehouden op de dertiende dag van Farvardin, de eerste lentemaand waarin mensen 
buiten picknicken drinkt men traditioneel Sekanjabin en dipt men slablaadjes in de Sekanjabin  als 
een symbool voor een gezond nieuwjaar (Mehran, 2012).  
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In het oude Perzië werden ongeveer 1200 soorten oxymel beschreven en hun overwegingen en 
contra-indicaties werden gepresenteerd in middeleeuwse Perzische farmaceutische manuscripten. 
De Therapeutische effecten en versterkende effecten werden beschreven een recept voor een 
oxymel nuttig bij flankpijn, brandend maagzuur (reflux), maagpijn, verstoorde opname van 
voedingstoffen (malabsorptie) en moeite met de urinelozing (dysurie) wordt beschreven in het 
artikel “Oxymel in Medievial Persia”  (Arman Zargaran, 2012);  
Grof gepelde eekhoorntjesbrood (900 g), gember (30 g), selderijzaad (60 g), wilde wortel (15 g), 
venkel (30 g), anijs (30 g), ajwain (15 g) en curnin (30 g), asafoetida wortel (30g), pellitory (30g), 
munt (30g), pennyroyal (30g), lavas (15g), karwij (7g), wijnruit (210g), hysopbloemen (30g) en 
cassiablaadjes (15g) en weken in een mengsel van 9,72 kg squill azijn, 3,24 kg geklaarde honing en 
1,62 kg rijp druivensap. Het moet worden gefilterd en een week in een schoon glazen vat worden 
bewaard  
Bij dit recept wordt de verhouding azijn en honing/ druivensap min of meer omgedraaid (60/40) 
wat duidt op de geneeskrachtige toepassing. Als de totale hoeveelheid azijn meer is dan de 
gebruikelijke hoeveelheid, kan de oxymel effectiever zijn. Aan de andere kant kan verhogen van de 
hoeveelheden azijn zeker ongewenste effecten hebben. De meest genoemde bijwerkingen zijn 
bijkomende complicaties bij zenuwaandoeningen, vermindering van het libido en gastro-intestinaal 
ongemak (maag en darm klachten) ”  (Arman Zargaran, 2012). Het bovenstaande recept bevat 
‘acetum scilae’ een ‘levenselixer’ gemaakt van de ‘zee-ui’ een hyacintensoort die in de oudheid veel 
gebruikt werd. Ten tijde van de pest werd deze azijn ingezet onder de naam acetum pestitentiale 
(Nedoma, 2019). 

Oxymel vandaag de dag 
Oxymel in de wetenschap en thuisgebruik 
Oxymel is een combinatie van azijn en honing, de combinatie is minder onderzocht dan de 
individuele ingrediënten. Het gebruik van honing wordt door vele clinici als een “alternatieve 
geneeswijze” beschouwd. Klinisch blijkt honing uitermate geschikt voor de behandeling van grote 
geïnfecteerde wonden. Naast een uitgesproken antimicrobieel effect wordt door honing de 
wondheling gestimuleerd en is het litteken minder opvallend. In tegenstelling tot veel 
conventionele geneesmiddelen zijn er daarenboven geen noemenswaardige neveneffecten of 
tegenindicaties (H. de rooster). Azijn, is de afgelopen 6.000 jaar al gebruikt als medicijn. Zo werd het 
succesvol toegepast bij de pest, oor-, long- en urineweginfecties. Dus in die zin is het een 
welbekend antibacterieel middel dat af en toe ook klinisch toegepast wordt (Fenella D. Halstead, 
2015).  Op de heilzame werking van honing en azijn volg later nog een verdieping.  
Als je googled op “oxymel”  vind je honderden “keukenkast” recepten. Vele van deze recepten zijn 
niet of slecht onderbouwd. Enkele recepten geven een fantastische beschrijving van de werking van 
het type honing, het type plant, de azijn en de inwerking op elkaar.  
Hoewel oxymel al eeuwenlang gebruikt wordt in verschillende culturen over heel de wereld heeft 
de moderne westerse geneeskunde het nut ervan niet altijd onderkend het zal dan ook niet snel 
door een arts worden voorgeschreven. In de wetenschap is onderzoek over oxymel zeldzaam 
behalve in Iran waar het onderdeel is van de Traditional Persian Medicine TPM. (Arman Zargaran, 
2012). Er zijn een aantal onderzoeken te vinden, zo zou een oxymel gemaakt met ‘Zataria’ (een 
tijmsoort uit de lipbloemigenfamilie uit Iran en Pakistan) insuline resistentie verbeteren en obesitas 
doen afnemen (Abolghasemi, 2020).  Zee-ui (squill/ Urginea maritima) oxymel zou verbetering 
geven bij astma (Nejatbakhsh, 2017) en een oxymel gemaakt met kweepeer verminderd migraine 
(Mohammad Hashem Hashempur, 2018) 
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Gebruik in bars en restaurants 

Zure componenten worden al tijden gebruikt in bars en restaurants. In een cocktail en in gerechten 
werkt zuur als smaakversterker, het wordt gebruikt in marinades en om te conserveren. Een 
scheutje appelazijn, of balsamicoazijn in een stoofgerecht geeft het gerecht meer diepte en het 
helpt ook bij de spijsvertering. Zuur kan een gerecht letterlijk transformeren van gewoon goed - 
naar WOW! Wat zuren doen, is het zoet, zout en vet in voedingsmiddelen in evenwicht brengen 
met hun enorme kracht om de smaak te versterken. In veel kant en klaar producten (roomsoepen, 
dessertsauzen, jam, bouillon, en kruidenmixen) is azijn (of azijnpoeder) toegevoegd als smaakstof, 
conserveermiddel of zuurteregelaar (E 260 – Azijnzuur) (Choose Cooking , 2012).   
Oxymel bestaat uit gelijke delen azijn en honing doordrenkt met kruiden. Het heeft enkele 
overeenkomsten met ‘Shrubs’  en Switchels. Een shrub is een drank op basis van azijn, suiker en 
fruit, wat gemixt wordt met (bruis)water. De basis wordt gemaakt door fruit met suiker, azijn en 
andere smaakmakers (zoals kruiden) te mixen en dit te laten trekken het wordt ook gemaakt door 
fruit en water te laten fermenteren tot azijn. Shrubs hebben de neiging om fruitgedreven te zijn 
(Graham, 2021). Een switchel kan met elke zoetstof worden gemaakt en bestaat uit water, appel 
cider azijn, gember en een zoetstof (Kanuckel, 2020). Oxymel is speciaal gemaakt met rauwe 
honing, azijn en kruiden. De oude remedie heeft vele toepassingen in de cocktail- en culinaire 
wereld. Het is een manier om smaken te behouden, infusies te creëren, of het nu kruiden, bloemen 
of specerijen zijn en in zijn eenvoudigste vorm, gebruikt als een verfrissend drankje. 
 
Zoals eerder vermelde de Perzen hebben hun versie genaamd sekanjabin, een van de oudste 
siropen in Iran. De combinatie van azijn en honing dateert uit de oudheid en wordt tijdens de hete 
maanden meestal geconsumeerd als sharbat-e sekanjabin. Het woord sharbat komt van het 
Perzische " rstت " (sharbat), en sorbet komt van het Turkse şerbet. Beide woorden komen uit het 
Arabisch rstة  (sharba) wat "een drankje" betekent, en rsب  (sariba), "drinken". Sherbet kwam de 
Engelse taal binnen als sorbet, wat nu meer een ijsdessert is dan een drank (Benayoun, 2016).  Fire 
cider is een ‘drank’ gemaakt van ui, mierikswortel, cayennepeper in appelciderazijn gedurende drie 
tot vier weken geïnfuseerd, daarna gemengd met honing een pittige oxymel dus.  Rosemary 
Gladstar, schrijfster van het boek ‘Herbal Healing for Women’ zegt: "Destijds wilde ik echt dat 
azijntincturen van de grond kwamen, dus ik bedacht dit recept en vond de combinatie van smaken 
fantastisch - heet, zuur, scherp en zoet. Het smaakt niet alleen goed, maar het is ook gemakkelijk te 
maken en maakt gebruik van kruiden die je uit je achtertuin of plaatselijke supermarkt kunt halen." 
Na die eerste batch leerde ze haar studenten hoe ze vuurcider moesten maken, verkocht het in 
haar kruidenwinkel in Sonoma County en publiceerde het recept in haar boek (Kim, 2019). Fire cider 
wordt gebruikt in cocktails, pumpkin spiced latte’s en als vinaigrette bij hartige gerechten.  
Het is ondertussen duidelijk dat oxymel vele culinaire toepassingen kent het wordt gebruikt voor 
cocktails, vinaigrettes, sorbet, desserts, smaakwaters, vruchtensappen, smoothies en meer. De 
mogelijkheden zijn eindeloos. 
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Honing & Gezondheid 
100 miljoen jaar, minstens zo lang leven er al bijen op aarde. Men heeft stukjes barnsteen 
gevonden waarin kleine, gestreepte insecten vastzaten. Dat waren de eerste bijen. Die eerste bijen 
leken nog niet helemaal op de bijen van nu. Toentertijd waren bijen vleeseters en ze leken een 
beetje op de wespen van nu. Ze kwamen voornamelijk naar bloemen om prooien te vangen en niet 
om nectar te halen zoals ze nu doen. De bij is geëvolueerd van carnivoor tot herbivoor (Museum of 
the Earth, 2021). Toen de bijen steeds vaker nectar aten in plaats van andere insecten, veranderde 
hun uiterlijk ook. Hun lichaam werd harig en donzig, waardoor het stuifmeel er makkelijk aan bleef 
plakken.  Vanaf het begin heeft de mens de waarde van honing erkend, als voedsel maar ook als 
onderdeel van religieuze ceremonieën en als geneesmiddel. Het oudste geschrift dat melding 
maakt van het medicinaal gebruik van honing is een Samaritaans kleitablet uit Israël dat dateert van 
2000 voor Christus. Uit deze periode dateren de aanwijzingen over het gebruik van honing ter 
behandeling van geïnfecteerde wonden, zweren en oog- en oorproblemen. In het Oude Egypte 
werden al bijen gehouden en werd honing geoogst voor zijn genezende eigenschappen. Er werden 
papyrusrollen gevonden met verschillende recepten voor de behandeling van brandwonden, 
abcessen, zweren en schurft. Deze remedies werden doorgegeven aan de Oude Grieken. 
Hippocrates, soms de vader van de moderne geneeskunde genoemd, vermeldde als eerste oxymel 
als pijnstiller en ‘hydromel’ (honing en water) (H. de rooster, 2008). 
 
Honing is een natuurproduct door bijen uit nectar bereid. De bijen verzamelen nectar en verwerken 
dit tot honing (nectarhoning). Blad- en schildluizen worden echter ook aangetrokken door het zoete 
sap dat zich in de vaten van planten bevindt. Zij zuigen het sap op, verwerken het en wat overblijft, 
wordt uitgescheiden onder de vorm van honingdauw op bladeren en takken. De honingdauw wordt 
vervolgens opgenomen door de bijen om verder verwerkt te worden tot honingdauwhoning  (H. de 
rooster). 
Er is veel onderzoek gedaan naar de heilzame werking van honing, traditioneel wordt honing 
gebruikt bij de behandeling van oogziekten, bronchiale astma, keelinfecties, tuberculose, dorst, 
vermoeidheid, duizeligheid, hepatitis, constipatie, eczeem, genezing van zweren en wonden en 
gebruikt als een voedzaam supplement (Saeed Samarghandian, 2017). Van de ingrediënten van 
honing is gemeld dat ze ontstekingsremmende, antimicrobiële en antioxiderende eigenschappen 
hebben. Flavonoïden en polyfenolen, die fungeren als antioxidanten, zijn twee belangrijke 
inhoudsstoffen die aanwezig zijn in honing. Volgens moderne wetenschappelijke literatuur kan 
honing nuttig zijn en beschermende effecten hebben voor de behandeling van verschillende 
ziektetoestanden zoals diabetes mellitus (suikerziekte), ademhalings-, gastro-intestinale, 
cardiovasculaire en zenuwstelsel, zelfs het is nuttig bij de behandeling van kanker omdat er veel 
soorten antioxidanten aanwezig zijn in honing. (Saeed Samarghandian, 2017) 
Honing kan worden beschouwd als een natuurlijk therapeutisch middel voor verschillende 
medicinale doeleinden. Er is voldoende bewijs dat het gebruik van honing bij de behandeling van 
ziekte aanbeveelt.  

 

Belangrijke inhoud stoffen en de werking/ toepassing van honing 
Honing is een complex mengsel dat ongeveer 180 verschillende stoffen bevat, zowel van organische 
als van anorganische oorsprong. Anorganische stoffen zijn stoffen die nooit geleefd hebben, zoals 
water, nitraat, ijzer en fosfaat uit de bodem en koolstofdioxide uit de lucht. Organische stoffen zijn 
stoffen die voortkomen uit iets wat eerst leefde. De voornaamste bestanddelen van honing zijn 
suikers en water. Verder bevat honing aminozuren, mineralen, zuren, enzymen, vitaminen, 
aromastoffen, hormonen, stikstof en as. Het watergehalte van honing moet lager zijn dan 20% 



 
                                                                                                                                                                                                    7  

(Nedoma, 2019). Honing bevat een aantal belangrijke enzymen. Het enzym glucoseoxidase is 
afkomstig van de bij en zet, in aanwezigheid van zuurstof, glucose om in glucono delta lacton 
afgekort tot GDL. GDL is een van nature voorkomend voedselingrediënt. De stof staat bekend als 
zuurteregelaar. Zo wordt hij bij de productie van voedingsmiddelen ingezet om de pH, oftewel de 
zuurtegraad, van het product te verlagen. Behalve zuurteregelaar kun je glucono delta lacton 
eveneens gebruiken om het bederf van je product te vertragen en verkleuring te voorkomen. Een 
ingewikkeld verhaal maar het komt erop neer dat er waterstofperoxide wordt vrijgesteld. Het 
geproduceerde waterstofperoxide heeft twee belangrijke werkingen: het zorgt voor de conservatie 
van de honing en het remt de groei van micro- organismen. (H. de rooster, 2008).  Het zou te ver 
gaan om elke inhoudsstof afzonderlijk te behandelen maar onderstaande tabel geeft een goed 
overzicht. 

(Kenniscentrum Apitherapie Bee Healthy , 2020) 
De uitwendige werking zal ik hier verder niet behandelen vanwege het feit dat we inzoomen op de 
werking voor consumptie via oxymel  De belangrijkste werkingen bij inwendig gebruik zijn; 
 

 Reguleert het honger gevoel 
 Geeft energie, 
 Bevordert stofwisseling, 
 Ondersteund de spijsvertering en de werking van de lever 
 Werkt ontstekingsremmend, antibacterieel  
 Ondersteunend op het immuunsysteem, 
 Normaliseert en reguleert de psyche, 
 Verlaagt honing de bloeddruk en versterkt de hartspier 

 

 
Suikers 
  

Glucose (druivensuiker) 30-40% 
Fructose (vruchtsuiker) 30-40% 
Di- en polysachariden 5% 

Water 
 

15-18% 
Aminozuren en 
Enzymen 

Amylase, saccharase, glucoseoxydase, Phosphathase, 
katalase, methylglyoxal, inhibine, inhibine 

 

Organische Zuren Gluconzuur, citroenzuur, mierenzuur 
 

Hormonen Acetylcholine, choline 
 

Vitamines Vitamine B1 (thamine), vitamine B2 (riboflavine), 
vitamine B3 (niazine), vitamine B5 (pantotheenzuur), 
vitamine B8 (biotine), vitamine B11 (foliumzuur) en 
vitamine C 

 

Mineralen Chloor, ijzer, kalium, calcium, koper, magnesium, 
mangaan, fosfaat, natrium, zwavel en silicium 

<1% 

Geur(aroma)- en 
Kleurstoffen 

  

Pollen en 
Stuifmeel 

 
Sporen 
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Soorten honing 
Elke honingsoort heeft zijn eigen specifieke eigenschappen, die men in een oxymel kan toepassen 
enkele voorbeelden (Kenniscentrum Apitherapie Bee Healthy , 2020): 
Acaciahoning – bevat weinig zuren en wordt daarom bij brandend maagzuur goed verdragen. Op 
grond van zijn hoge fructosegehalte wordt acaciahoning aan diabetici aanbevolen. 
Bloemenhoning – werkt versterkend, stimuleert de eetlust en is geschikt voor desensibilisatie bij 
pollenallergie. 
Heidehoning – wordt bij voorkeur ingezet bij nier- en blaasklachten. 
Kastanjehoning – geeft snel energie en ondersteunt de bloedcirculatie. 
Lavendelhoning – werkt rustgevend en ontspannend. 
Lindehoning – helpt bij verkoudheid met koorts en werkt rustgevend. 
Paardenbloemhoning –stimuleert de spijsvertering  
Woudhoning – ook wel boshoning genoemd, wordt bij voorkeur gebruikt bij luchtwegklachten en 
voor wondheling. Ook bevat woudhoning veel mineralen omdat deze gemaakt is van honingdauw 
en niet van nectar. 
 

Honingoogst 
Het is van belang om ‘schone’ honing te oogsten van bijenvolken die kunnen foerageren in een 
gezonde omgeving. Een bij heeft een radius van 3,5 kilometer en het is dus bijna onmogelijk om te 
kunnen garanderen dat er geen pesticiden in de honing terechtkomen. Het mooie van de natuur is 
dat we de verschillende “hoofd drachten” zoals bovenstaand benoemd (acacia, linde, heide etc.) na 
elkaar bloeien. Hierdoor kan de hobbyimker bij ‘monoflorale’ honing dus met grote zekerheid de 
oorsprong aanwijzen van de nectarbron en zo controleren op aanwezigheid van pesticiden.  Om 
een honing een florale benaming te mogen geven moet minstens 50% van de nectar afkomstig zijn 
van vermelde botanische oorsprong en moet de honing de respectievelijke organoleptische (geur 
en smaak), fysische-chemische en microscopische kenmerken vertonen (Menu, 2020).  Via een 
pollenanalyse kan men vaststellen of het percentage behaald wordt. Om biologische honing te 
kunnen produceren, moet de imker de bijenkasten zo plaatsen dat de bronnen van nectar en 
stuifmeel binnen een straal van 3 km hoofdzakelijk bestaan uit biologische gewassen, spontane 
vegetatie en gewassen waarop slechts licht milieubelastende technieken worden toegepast. Verder 
moet de behuizing van de bij gemaakt zijn van natuurlijke materialen (hout/ stro) ( Rijksoverheid, 
2015) 

 

Honing en contra-indicaties 
De meeste mensen weten wel dat je honing niet aan kinderen jonger dan één jaar mag geven, 
Honing kan sporen bevatten van de clostridium botulinum-bacterie. Omdat de darmflora van een 
baby nog niet helemaal ontwikkeld zijn, zou dit gevaarlijk kunnen zijn (Dijkinga, 2021) 
 
Stuifmeelpollen worden vaak ingezet als middel bij hooikoorts: neem dagelijks een theelepel 
honing. Er zitten van nature kleine hoeveelheden pollen in honing. Door ruim voor het 
hooikoortsseizoen te beginnen met een dagelijks lepeltje honing en dit langzaam op te bouwen, 
krijgt je lichaam de tijd om te wennen aan de pollen. Veel mensen hebben baat bij deze simpele 
oplossing, die overigens ook wel immunotherapie genoemd word. Pas wel op als je heel erg 
gevoelig bent; honing kan dan een aanval juist uitlokken (Zorgr, 2021) .  
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Azijn & Gezondheid 

 

 “Wie pijn heeft in de hartstreek, milt of zijde, koke peterselie in wijn, voege matig 
azijn en voldoende honing toe, zeve dit mengsel en drinke het dikwijls en hij zal 

beter worden” Hildegard von Bingen 1098-1179 

 
 
Al ruim voordat de Duitse Benedictijnse Abdis, Hildegard von Bingen bovenstaand schreef was de 
heilzame werking van azijn reeds bekend. Al 3000 jaar gebruiken de Assyriërs (een etnische groep 
uit het huidige Irak, Iran, Syrië, en Turkije) azijn als heilmiddel  (Nedoma, 2019). Het werd gebruikt 
als antifungaal, antibacterieel en  ontsmettend middel bij allerlei kwalen. Azijn gemaakt van de zee-
ui werd ingezet tijdens de pest.  Azijn, de Fransen zeiden het kort en bondig: vin aigre - wat zure 
wijn betekent. Dat is de oorsprong, de ontdekking dat een vat wijn dat zijn tijd voorbij was, was 
veranderd in een prachtig nieuw product. Door de eeuwen heen is azijn gemaakt van vele andere 
materialen, waaronder melasse, dadels, sorghum, fruit, bessen et cetera het principe blijft 
ongewijzigd: fermentatie van natuurlijke suikers tot alcohol en vervolgens secundaire fermentatie 
tot azijn (The Vinegar Institute , 2019)  Azijn is dus een levensmiddel dat ontstaat wanneer gegiste 
producten verzuren door de juiste bacteriën. Als bij de rijping van wijn lucht in het vat komt, kan de 
alcohol worden omgezet in azijnzuur - een bacterie bekend als azijnmoeder wordt hiervoor zelfs 
bewust ingezet - en ontstaat wijnazijn. Azijn is chemisch gezien een oplossing van 4 tot 15% 
azijnzuur in water met geur- en smaakstoffen. Als 'azijn' minder dan 4% azijnzuur bevat, mag het 
wettelijk geen azijn worden genoemd. Een dergelijk product wordt aangeduid met edik (Staatsblad 
van het Koninkrijk der Nederlanden, 1998) De Franse scheikundige en bioloog Louis Pasteur (1822-
1895) ontdekte de azijnzuurbacteriën. De azijnzuurbacterie, Acetobacter. Zit van nature in hout 
(The Vinegar Institute , 2019). Verschillende onderzoeken beweren dat appelciderazijn een reeks 
gezondheidsvoordelen heeft, waaronder gewichtsverlies en een goede spijsvertering. Het heeft 
antimicrobiële en antioxiderende eigenschappen, helpt bij het verlagen van cholesterol, verlaagt de 
bloedsuikerspiegel en verbetert andere symptomen van diabetes (Bennett, 2021). 
Het azijnzuur in appelciderazijn blokkeert de enzymen die helpen bij het verteren van zetmeel, wat 
resulteert in een kleinere bloedsuikerrespons na zetmeelrijke maaltijden zoals brood of pasta 
(Joseph Lim, 2016). Van het gorgelen met appelciderazijndrankjes wordt gezegd dat ze de pijn 
verlichten die wordt veroorzaakt door een zere keel. Om de appelciderdrank voor keelpijn te 
bereiden, heb je een theelepel appelciderazijn, een theelepel honing en een snufje cayennepeper in 
een kopje warm water nodig (The Vinegar Institute , 2019)( eigenlijk een afgeleide van Fire Cider 
dus). 
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Gebruik van appelcider azijn 
Bij het maken van een oxymel gebruikte men lange tijd wijnazijn waarschijnlijk omdat men al zolang 
wijn maakt en er daardoor wijnazijn voorhanden was. Later is men appelcider azijn gaan gebruiken, 
in de literatuur is terug te vinden dat beide soorten azijn een goede werking hebben maar dat 
appelcider azijn vanwege zijn mildere karakter de voorkeur heeft. Dit zou ook minder contra-
indicaties geven (Spiceography, 2021). Het gebruik van appelcider azijn nam een vlucht door de 
aanbevelingen van een Amerikaanse arts uit Vermont, DeForest Clinton Jarvis (15 maart 1881 - 18 
augustus 1966). Hij werd vooral bekend om zijn boek over volksgeneeskunde. Hij adviseerde een 
mengsel van rauwe appelciderazijn en honing. Dit  werd afwisselend switchel of honeygar (honey 
and vinegar) genoemd het diende als een gezondheidstonicum, met het argument dat het 
toevoegen van honing aan appelciderazijn de natuurlijke genezende krachten en eigenschappen 
van beide producten versterkt (Garfield, 2006). 

 

Azijn en contra-indicaties 
Het verdunnen van appelciderazijn voor consumptie of aanbrengen op het lichaam is absoluut 
noodzakelijk. Het niet verdunnen kan het tandglazuur aantasten en de slokdarm aantasten (The 
Vinegar Institute , 2019).  Ook kan appelciderazijn een wisselwerking hebben met sommige 
medicijnen, zoals insuline en bepaalde diuretica, dus het is verstandig om de apotheker of arts te 
raadplegen voordat u het systematisch gebruikt, uiteraard niet geschikt voor mensen die een 
allergie hebben voor appels. (Thpanorama, 2020)  

 

Belangrijke inhoud stoffen en de werking/ toepassing van azijn. 
Samenvattend zijn de belangrijkste inhoudsstoffen van (appel) azijn;  

 Rijk aan mineralen zoals kalium, natrium, calcium, fosfor, sporenelementen 
 Organische zuren: citroenzuur, azijnzuur 
 Rijk aan enzymen 
 Aromatische stoffen 
 Antioxidanten o.a. betacaroteen 
 Aminozuren 

Toepassing: 
 Culinair: dressings, kruidenazijn, cocktails, siropen 
 Bijdrage aan het herstel van het bacteriële evenwicht in de darmen 
 Reinigend, ontgiftend, ontzurend 
 Ruimt ontstekingshaarden op zoals bij reuma, jicht, artritis 
 Afremmen van een teveel aan maagzuurproductie 
 Verbetering van de stofwisseling 
 Verbetering van de spijsvertering 
 Versterkt de hartfunctie 
 Geschikt voor diabetici 
 Immuniteitsversterkend 
 Breekt vezelachtige structuren, eiwit en vet af zodat deze beter verteerbaar worden. 

(toepassing in dressings, marinades, vinaigrette, mayonaise, mayonaise) 
 Als mondwater en gorgelmiddel (1 tot 3 theelepels in een glas water) 

 
Dosis: 
1 tot 2 à 3 theelepels in een glas water vóór de maaltijden. 
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Heilzame werking van Oxymel 
We hebben al  veel geschreven over de werking van honing en azijn, nu zullen we specifiek ingaan 
op de werking van de twee componenten die samen oxymel maken. De werking van oxymel is meer 
dan de som der werking van honing en azijn. Het een versterkt het ander dat maakt het zo krachtig. 
Met de inwerking van kruiden wordt het ook nog eens een tinctuur zonder alcohol. De 
gezondheidseffecten van oxymel bevinden zich in een breed spectrum oxymel is; Antibacterieel, 
antiseptisch (bederfwerend), ontgiftend, immuun versterkend, zuiverend, stofwisseling- 
regulerend, mineraliserend, ontstekingsremmend, goed voor de luchtwegen en het bevorderd de 
spijsvertering (Nedoma, 2019) 

 

Rauw of verhit 

Om optimaal van de werking van oxymel te kunnen profiteren kunnen we niet altijd zeggen dat 
deze on verhit bereid moet zijn. Wellicht bereid je een oxymel voor een kind en wil je door het 
koken de eventuele clostridium botulinum (botulisme) elimineren. Per kruid is het verschillend of ze 
verwarmd kan of moet worden hier is het afhankelijk van de inhoudsstof die je wil benutten. Maak 
je bijvoorbeeld een botversterkende oxymel met paardenstaart (Equisetum arvense) dan ben je op 
zoek naar de inhoudsstof silicium en deze ontrek je door de paardenstaart 5 min te koken (Verhelst, 
2018). Mocht je paardenstaart gebruiken dan verhit je (een gedeelte) azijn en niet de honing.  
Zowel bij azijn als bij honing gaan er bij verhitting inhoudsstoffen verloren. Een overzicht; 
 

Niet 
hitteresistent 

 

Enzymen, 
Inhibine (verantwoordelijk voor de vorming van waterstofperoxide wat de 
houdbaarheid bevorderd) 
Vitamines C, B1, B6, B5 en B12 

Hitteresistent 
Antioxidanten, koolhydraten, mineralen, aromaten (deze veranderen wel van 
smaak) Aminozuren en Bacterieremmende inhoudsstoffen 
Vitamines B2, B3, K, B7 en b caroteen 

Nieuwe inhoud 
stoffen 

Door de Maillard reactie onstaat HMF (hydroxymethylfurfural) 

(Nedoma, 2019) 
 
Door het verhitten van de honing ontstaat dus een nieuwe inhoudsstof HMF, de stof die zorgt voor 
de antibacteriële werking (waterstofperoxide) verdwijnt. Verschillende studies tonen aan dat HMF 
carcinogeen is in veel lagere doses dan eerder verwacht was (Capuano, 2011). Het niveau HMF in 
honing verhit naar 75 graden Celsius kan tot 22 keer vermenigvuldigd worden (Combs, 2019). 
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Planten voor oxymel 
Nu we de verschillende soorten honing en azijn behandeld hebben is het duidelijk geworden dat de 
keuze van het type honing (en azijn) sterk afhangt van het doel van de oxymel. Maak je een oxymel 
voor de luchtwegen dan is woudhoning een goede keuze, een koortsverlagende oxymel kun je 
maken met lindehoning. Welke planten kun je toevoegen en hoe benut je het beste de 
inhoudsstoffen. De recepten die verderop behandeld worden hebben een fytotherapeutisch doel. 
De definitie van fytotherapie is behandelen, verminderen of voorkomen van aandoeningen bij mens 
en dier met geneeskrachtige planten, delen van planten (bladeren, bloemen, zaden, wortels) en de 
bereidingen daarvan (Nederlandse Vereniging Fythotherapie, 2018). Belangrijke criteria zijn de 
kwaliteit van de plant en de bereiding daarvan, de werkzaamheid van de plant en de bereidingen, 
de veiligheid van de plant en de bereidingen. Planten of delen die gebruikt kunnen worden zijn: 
kruiden, bloemen, bessen en vruchten, wortels, bomen, specerijen knoppen en toppen.  Bij het 
verzamelen van planten moet er uiteraard goed gekeken worden naar de vindplaats. De 
verzamelplaats moet ‘schoon’ zijn dit betekent dat ze vrij moet zijn van uitlaatgassen, de planten 
niet verzameld worden op industrieterreinen of plaatsen waar honden uitgelaten worden. Een 
aantal andere punten waar men op moet letten (Nedoma, 2019); 

- Oxymel kan bereid worden van verse of gedroogde planten(delen) verse planten versnijden, 
wortels raspen. Gedroogde planten kun je het beste eerst bevochtigen met azijn voor je ze in 
honing laat macereren. Gedroogde wortels moet je koken (bv zoethout) doe dit dan in een 
gedeelte van je azijn. 

- Verhouding planten/ oxymel is bij gedroogde planten 1:10 en bij verse 1:2 (planten klein 
versneden) 

- Begin bij het maken van Oxymel met enkele planten om de effecten beter waar te kunnen 
nemen. 

- Koud geproduceerde oxymel moet koel (beneden 10 ° C) en donker worden bewaard. 
- Oxymel is 1 tot 3 jaar houdbaar bewaar in een donkere fles 

 

Inhoudsstoffen die oplossen in oxymel 
In oxymel oplosbare stoffen zijn etherische oliën, slijmstoffen, tannine, bitterstoffen, 
anthocyaninen, flavonoïden, caroteen en vitamines.  Moeilijk oplosbare of onoplosbare stoffen 
mineralen, harsen en oliën.  Bij dergelijke planten (bijv. dennen) kunnen de delen vermalen worden 
(Combs, 2019). 
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