Wat kan ik met hydrolaten

?
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www.mintal.eu
Hydrolaten worden steeds vaker gebruikt en er wordt
enthousiast over gedaan op het internet. Maar wat
kun je doen met deze lekkere geurwatertjes? Veel
mensen denken dat ze alleen door therapeuten
gebruikt kunnen worden. Maar ze zijn voor iedereen!
En wat je ermee doet, mag je helemaal zelf weten.
In deze brochure staan een aantal tips voor het
gebruik. Ervaar het zelf!

Wist je dat
– steeds meer ambachtelijke destilleerders speciaal
voor de hydrolaten bepaalde planten destilleren,
zoals bijvoorbeeld brandnetels en komkommers?
– er in de Middeleeuwen werd gedestilleerd voor de
hydrolaten en niet voor de etherische olie, die
soms zelfs werd weggegooid?
– een oogcompres van een watje met
kamillehydrolaat heerlijk is voor vermoeide ogen ?
– honden vrijwel direct reageren op een
hydrolatenspray, zoals met roomse
kamillehydrolaat, bij stress, tandpijn, angst of
reisziekte?
– van de geurtjes die worden gebruikt in zeep, eau
de cologne enzovoorts meer dan 95% van
petrochemische oorsprong is (uit aardolie
gemaakt), ondanks de mooie bloemetjes en
plantjes op de verpakking?
Alle reden om zelf eens een goed ambachtelijk
product te proberen!
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Wat is een hydrolaat?
Een hydrolaat wordt ook wel hydrosol, etherisch
geurwater of bloemenwater genoemd. De laatste term
gebruiken we liever niet, omdat hydrolaten ook van
bladeren, wortels, vruchten of zaden gemaakt kunnen
worden.
Hydrolaten worden gemaakt door het destilleren van
geurige verse plantendelen (zoals lavendelbloemen,
dennenaalden of geraspte gemberwortel). Als je dit in
een ketel met stoom destilleert, zorg je dat de stoom
heel intensief door de planten gaat, die zelf niet in het
water liggen. Hierdoor worden allerlei werkzame
plantenstoffen, vooral geurstoffen, losgeweekt uit de
plantencellen en meegenomen door de stoom.
Daarna koel je de stoom af en dat wordt dan
(gedestilleerd) water, helder of met een kleurtje, met
daarin de geurstoffen en ook andere stoffen van de
plant die door de stoom zijn losgemaakt.
De etherische olie, dat is de vluchtige geurstof die in
parfums wordt gebruikt, is eigenlijk niet zo goed in
water oplosbaar. Daarom gaat die er bovenop drijven,
of hij gaat onderin in bellen zitten. Maar dat kan wel
een tijdje duren. Het kan zijn dat je weken, soms
maanden, moet wachten tot de druppels olie elkaar
hebben gevonden. In die tijd wordt de meestal
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troebele vloeistof die je bij de destillatie opvangt, weer
helder. Als je de etherische olie er boven of onder uit
hebt gehaald, houd je een heldere vloeistof over,
soms met een kleurtje. Dat door de planten heen
gedestilleerde water is het hydrolaat.
Waarom is er tot nu toe niet zo veel met
hydrolaten gedaan?
– voor medisch gebruik moet heel duidelijk zijn
welke stoffen erin zitten, welke het sterkst werken
en hoeveel van deze er precies inzitten; dat is nog
niet onderzocht.
– de samenstelling van het hydrolaat is complex en
sterk afhankelijk van de specifieke bereiding: in
een koperen, glazen of roestvrijstalen ketel; hoe
snel en bij wat voor temperatuur gedestilleerd
wordt, hoe lang het daarna heeft gestaan, wat
voor water is er gebruikt, enzovoort.
– de kwaliteit hangt sterk af van de fabrikant: als je
industrieel destilleert is het gebruikelijk om steeds
het hydrolaat terug te pompen in het systeem
zodat je het ''uitmelkt''. Dat type hydrolaat is niet
meer geschikt voor ander gebruik.
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– het is een kwestie van vertrouwen: je kunt van
een kilo kruid door er heel veel water doorheen te
jagen eindeloos veel flessen hydrolaat maken;
maar die zijn dan erg slap. Een vuistregel voor
ambachtelijke destillateurs is dat je er nooit meer
dan een liter destillaat per kilo kruid af haalt. Maar
wie controleert dat? Wij doen meestal minder.
Dan heb je een mooi hydrolaat, en OK, misschien
iets minder olie...
– er is zelfs onder de naam hydrolaat ook gewoon
gedestilleerd water in de handel waarin wat
druppels etherische olie zijn opgelost, door er een
emulgator bij te doen. Die kant moeten we niet
op!

TIPS van gebruikers:
- Kruidnagelhydrolaat spray wordt door imkers
gebruikt om de bijen een beetje weg te houden.
- Rozemarijnhydrolaat even om je heen sprayen
op kantoor als je in slaap dreigt te vallen.
- Lavendelhydrolaat om de huid te kalmeren,
bijvoorbeeld als je bent geprikt door een insect.
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In de keuken
Een hydrolaat ruikt en smaakt kruidig lekker. Het
bevat circa 0,02% etherische olie en het is ongeveer
30 keer zo sterk als een kopje kruidenthee.
Een bekend voorbeeld van een veelgebruikt hydrolaat
in de (arabische) keuken is rozenwater. Maar er is
geen enkele reden om de andere hydrolaten niet in de
keuken te gebruiken!
– Als je erg van de geur en smaak houdt van salie,
munt, kaneel of gember, maar het is even niet
gelukt om dit te verwerken in het eten, dan doet
zo een hydrolaatspray wonderen.
– Bij een bijzonder etentje: even een beetje spray
met oregano of rozemarijn op de rand van de
borden doen, idem met citroen bij het toetje, en
het heeft allemaal een mediterrane sfeer
gekregen.
– Zelf kruidencocktails of likeurtjes maken is met
hydrolaten heel gemakkelijk; twee of drie van je
favoriete smaken met je favoriete fruitdrankje of
kruidenthee mixen (eventueel zoeten met een
paar druppels stevia of wat je normaal gebruikt).
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Let op: in onze hydrolaten zit 10-12% alcohol
maar ze zijn doorgaans qua kruid te sterk om puur
te drinken. Er is echter niets tegen een mix van
jouw speciale voorkeurskruid met champagne!
– Een soep die wat flauw is uitgevallen kan heel erg
opknappen met een lepel hydrolaat van
bijvoorbeeld wijnruit, lavas, laurier of bonenkruid.
– Saai koekje of smakeloos ijsje? Een pufje gember,
munt of kaneel er op maakt 't een heerlijke
verrassing!

Recepten
Chocola delight met hydrolaat van munt en
kamille (8 personen)
(bron: www.netelvuur.be)
Nodig: 250 ml slagroom, 4 grote eiwitten, 50 gr
suiker, 100 g puurchocola, 1 eetlepel munt- en 2
eetlepels kamillehydrolaat.
Verdeel suiker over room en eiwit en klop beiden stijf. De
chocola au bain marie smelten en beetje voor beetje door
de room roeren. Hydrolaten toevoegen en het eiwitschuim
er voorzichtig doorheen mengen. Laten opstijven in de
koelkast.
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Rode bieten met wijnruithydrolaatsaus (4-6
personen)
(bron: IEZ)
Nodig: ca 750 g rode bieten, 1 gesnipperde ui, 1 eetl
bloem, 100 ml sojaroom, 1 eetlepel wijnruithydrolaat.
Kook de rode bieten en schil ze, snijd ze in schijfjes. Fruit
een uitje in een tweede pan, roer de bloem erdoor en maak
een roux met ca 100 ml water. Als deze tot dikke saus
gekookt is de room toevoegen. Zodra de room opgelost is
pan van het vuur nemen en even later het hydrolaat
toevoegen. Saus over de bietenschijven schenken.

Romige wortelsoep met gember- en kaneelhydrolaat (4-6 personen)
(Bron: M. Erlichmann,
uit: S. Catty: Hydrosols, the next aromatherapy)
Nodig: 1 liter bouillon, 4 geraspte wortelen, 1
geraspte pastinaak, 1 grote ui, gesnipperd, 1 eetlepel
gemberhydrolaat, 1 eetlepel kaneelhydrolaat,
gemalen zwarte peper (of 4 druppels etherische olie
hiervan), fijngehakte peterselie of verse koriander.
Breng bouillon aan de kook en gooi de groentes hierin, laat
alles 20 minuten sudderen in een open pan. Laat het
afkoelen en maak het homogeen met de mixer. Voeg dan
de hydrolaten en peper toe, eventueel nog andere kruiden.
Doe voor het serveren de fijngehakte verse peterselie of
koriander er in.
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Komkommer anders
(2-4 personen)
(Bron: IEZ)
Nodig: 1 grote of 2 kleine komkommer(s), 100 ml
joghurt, eetlepel munthydrolaat (kan met elke
muntsoort). Zout en peper naar eigen smaak.
Rasp de komkommer(s). Meng de joghurt met het hydrolaat
en voeg kruiden eventueel naar behoefte toe. Schep beide
zaken door elkaar en serveer.
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Verzorging van
huid, haar en omgeving
Hydrolaten hebben van zichzelf meestal een
huidvriendelijke pH van 5 tot 6. Berken(haar)water is
een van de bekendste toepassingen. Ook de
babyhuidverzorging met lavendelhydrolaat wordt
steeds populairder.
Ga zelf aan de slag met je favoriete kruid! Wel eerst
even op een klein plekje proberen of je (of de kleine)
er niet allergisch voor bent cq is, want dat kan ook bij
natuurproducten voorkomen, al is het gelukkig niet
vaak.
– Voor de gezichtsreiniging: puur, met een tissue of
watje, maar ook in combinatie met een
huidverzorgende vette olie, die je op je hand
verwarmt en mengt met het hydrolaat.
– Een scheutje in het water in de wastafel is vaak al
genoeg om het wassen plezieriger te maken.
In een ligbad kun je ongeveer drie eetlepels doen.
– In een spray om even de lucht om je heen op te
frissen.
Spuit even op de verwarming om niet alleen de
lucht te bevochtigen maar ook te verrijken.
11

– Als haarwater: even er in masseren na het
wassen en voor het kammen. Voor dit doel
hebben we zelf enkele bomenmixen ontwikkeld,
met berkenwater, maar ook walnoot, wilgenkatjes
en moerbeibast.
– De toverhazelaar wordt altijd alleen voor het
hydrolaat gedestilleerd; dit wordt toegepast in
cremes en baden die helpen bij aambeien en
spataderen.
– Je mag helemaal zelf weten wat je in je schoenen
zou willen spuiten, maar bijvoet is van oudsher
gebruikt tegen vermoeide voeten en
eucalyptus/citroenkruid tegen muggen.
– Op pijnlijke of jeukplekken, wondjes, aften: 4 tot
10 x per dag even sprayen. Lavendel, kamille,
currykruid en duizendblad zijn hierbij favoriet.
voor meer info: kijk op
www.netelvuur.be;
www.gielenaroma.nl;
www.stichtingaromatherapie.nl.
www.ethnobotany.nl
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Over dit project
Mintal is een project van Eva, Tedje, Eva, Herman & Martijn
met als doel de ontwikkeling en productie van spannende
nieuwe smaken (o.a. in kruidencocktails) en natuurlijke
geuren voor in de keuken of badkamer.
Wij werken van oorsprong tot product. Dit betekent dat wij
ook onze eigen plantaardige grondstoffen verbouwen en
oogsten of verzamelen, zowel in Nederland als in Italië. De
meeste grondstoffen komen uit Italië, van de permacultuurboerderij Trifoglio van Tedje en Herman in de Apennijnen.
Daar oogsten wij eigen teelt, wilde en semiwilde planten.
De kruiden worden gedeeltelijk vers gedestilleerd of op
natuurlijke wijze op hout gedroogd. De destillatie gebeurt in
ons Geurhuis. Daar produceren we de kruidengeurstoffen in
ambachtelijke koperen ketels met bergwater. Daarna
worden de kruiden, etherische olieën en hydrolaten in Beek
vers in handgemaakte verzorgingsproducten en
smaakmakers verwerkt. Hierbij wordt geen enkele
chemische of giftige toevoeging gebruikt, niet voor, tijdens
of na de teelt of verwerking!
De hydrolaten die we op markten verkopen hebben we
gestabiliseerd met 10-12% alcohol. Dat is gewone neutrale
drinkbare alcohol. Hierdoor worden sommige heldere
hydrolaten weer melkachtig wit. Op verzoek kunnen we in
opdracht ook alcoholvrije hydrolaten leveren. Deze zijn
beperkter houdbaar, afhankelijk van de grondstof kan dit
varieren van 0,5 tot 2 jaar.
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De parfum en massage-olie bestaat voor 25-10% uit puur
etherische olie die is aangevuld met foodgrade alcohol
(spray) of met soja-, amandel- en jojoba-olie (roller).
De producten zijn uniek; ze zijn elk jaar(getijde) anders en
worden slechts in zeer beperkte oplage gemaakt. De
natuur mag niet lijden onder onze cosmetische behoeften!
Bijzondere geuren uit de natuur die wij bijvoorbeeld
vastleggen (voor zover ons bekend als enige) zijn
zevenblad, fluitenkruid, walnootblad, wilgenkatjes en
watermunt. Maar we werken ook met de heerlijke geuren
uit de rozemarijn, lavendel, salie, enzovoorts.
Wij verkopen de etherische olie niet los, maar verwerken
haar zelf tot parfum, shampoo, haarwater, enzovoorts. Alles
zo natuurlijk mogelijk.
Biologisch zijn we nog niet gecertificeerd, daar wordt nog
aan gewerkt. Ons merk heet mintal.
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