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Bedankt! 
Wat ontzettend gaaf dat je dit recept hebt gedownload. Het is 

een mooie bijdrage wanneer je natuurlijker wil leven. De 

afgelopen 10 jaar heb ik zelf mogen ervaren wat kruiden voor 

mij doen en dat wil ik graag met je delen. 

Sinds een aantal jaar maak ik heel bewust gebruik van de 

werking van kruidentheeën. Iedere avond drink avondthee om 

tot rust te komen voordat ik ga slapen. Tijdens de hooikoorts 

periode drink ik dagelijks hooikoortsthee en twee jaar geleden 

heb ik kruidenthee ingezet om van eczeem in mijn gezicht af te 

komen. 

Deze mooie ervaringen wil ik graag delen en dat is de reden 

waarom ik dit recept beschikbaar heb gemaakt. Ook jij verdient 

een mooi, natuurlijk middel om je hooikoorts het hoofd te 

bieden.  

In dit document vind je niet alleen het recept (twee variaties) en hoe je de kruidenthee moet 

gebruiken, maar ook een toelichting over de kruiden zodat je ook leert waarom juist deze kruiden 

gebruikt worden. Ook vind je tips over waar je de kruiden kan kopen en over de werking van de 

thee.  

 

Lees gauw verder en ga deze fijne thee maken. 

 

Leef vanuit je hart! 

 

Liefs, 
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Kruidenthee 
Voor het maken van een kruidenthee gebruik je gedroogde kruiden. De kruiden voor deze thee 

kan je bij een reform winkel of een (biologische) supermarkt kopen. Koop dan wel kruiden van 

biologische oorsprong. Deze kruiden zijn vrij van bestrijdingsmiddelen en met respect voor de 

natuur gekweekt. Dit geldt ook wanneer je kruiden koopt om in je tuin te zetten en ze zelf te 

oogsten en te drogen. 

Ga als je klachten hebt naar je huisarts en niet zelf dokteren. Kruiden zijn prima hulpmiddelen 

voor alledaagse klachten en pijntjes, maar met ander klachten moet je gewoon naar de huisarts. 

Bij klachten waarmee je normaal niet naar de huisarts gaat, kan je goed kruiden inzetten.  

En weet je het niet helemaal zeker, vraag dan deskundige raad!  

 

De kruiden in de thee 
Wanneer je last hebt van hooikoorts, dan gaat het histamine niveau in je lijf omhoog wanneer je in 

aanraking komt met stuifmeel. Deze kruidenthee bevat onder andere brandnetel, kamille, tijm en 

duizendblad. Drie kruiden die van nature anti-histamine bevatten en dus helpen het histamine 

niveau in je lijf weer omlaag te krijgen. 

Munt werkt slijmoplossend en helpt om het overvloed aan slijm weg te nemen zodat je minder 

hoeft te snuiten en / of hoesten. 

Brandnetel werkt ook vocht afdrijvend. Dit betekend dat je waarschijnlijk vaker naar het toilet 

moet. Om je vochtniveau op pijl te houden is het verstandig om voldoende water naast de thee te 

drinken. 

Laat de duizendblad uit de thee wanneer je last hebt van een lage bloeddruk. Duizendblad werkt 

namelijk bloeddruk verlagend. 

 

Kruid Werking Afbeelding 

Brandnetel  • Verminderd hooikoorts 
reacties (natuurlijke 
antihistamine), 

• Helpt bij ijzer tekort,  

• Reinigingskuur in het voorjaar 
(veel water drinken), reinigt 
namelijk de darmen en voert 
vocht af. 
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Duizendblad  • Bij hooikoorts,  

• Reinigt bloedvaten,  

• Verlaagd bloeddruk, (niet 
gebruiken bij een lage 
bloeddruk) 

• Voert vocht af 

 
Kamille  • Bij misselijkheid,  

• Verminderd hooikoorts 
klachten,  

• Werkt kalmerend en 
ontspannend. 

 
Pepermunt  • Bij verkoudheid en griep,  

• Verhelderd het hoofd,  

• Bedaard buikpijn en 
baarmoederkramp,  

• Helpt bij hoofdpijn en 
migraine.  

 
Niet als thee geven aan kinderen 
onder de 12 jaar  

 
Tijm  • Verminderd hooikoorts 

klachten,  

• Helpt bij 
ademhalingsproblemen,  

• Bij vermoeide en pijnlijke 
spieren,  

• Werkt verwarmend,  

• Dood ziektekiemen. 
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Recept Hooikoorts thee 
Hieronder vind je het recept voor hooikoorts thee. Zoals je ziet staan de hoeveelheden in delen 

aan gegeven. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld met theelepels of eetlepels werkt. Twee delen 

wordt dan twee theelepels en één deel één theelepel. Zelf doe ik het meestal op het oog en zorg 

ik dat één deel ongeveer de helft is van de andere ingrediënten. 

Tijm vermindert ook hooikoorts klachten, maar zelf vind in tijm niet zo lekker in de thee. Daarom 

heb ik ook een versie met pepermunt gemaakt. 

 

Ingrediënten: 

• 2 delen Brandnetel 

• 2 delen Kamille 

• 2 delen Duizendblad 

• 1 deel Tijm  

Of 

• 2 delen Brandnetel 

• 2 delen Kamille 

• 2 delen Duizendblad 

• 1 deel Pepermunt 

 

Bereiding: 

1. Kneus de kruiden in een vijzel. Wees voorzichtig met de kamille, deze valt snel uit elkaar. 

2. Doe de kruiden in de juiste hoeveelheid bij elkaar in een kom. 

3. Meng ze met je(schone) handen of een lepel. Je thee is nu klaar voor gebruik. 

4. Bewaar de thee is een lucht dichte pot. 

 

Tip 1: Speel eens met de verhoudingen en pas de thee aan aan je eigen smaak. 

Tip 2: Wanneer je de thee voor jezelf maakt, schrijf dan op in welke verhoudingen je de kruiden 

gebruikt. Zo weet je jouw ideale verhouding ook voor een volgende keer. 

 

Thee of infusie maken 
Een kruidenthee bereid je in een theepot of in een kop. Voor een pot gebruik je ongeveer 20 gram 

gedroogde kruiden. Voor een kop 1 of 2 theelepels gedroogde kruiden en 3 theelepels verse 

kruiden.  

Doe je de gedroogde kruiden in een thee ei en kook je water. Giet dan eerst het water in de pot of 

kop en hang dan het ei erin. Leg er een deksel op de pot zodat de vluchtige oliën niet verdampen 

en de werking van de thee beter is.  

Je kan ook de kruiden los in de pot doen en een theezeefje gebruiken wanneer je de thee 

inschenkt.  
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De thee is koud of warm te drinken en wanneer je de smaak niet lekker vindt, zoet de thee dan 

met wat honing. 

De werking van kruiden is heel krachtig, maar het is geen wondermiddel. Het is een samenspel 

tussen jouw lichaam en de werkzame stoffen in de kruiden. Bij de één zal een kruidenthee dan 

ook sneller werken dan bij de ander. Heb geduld en geniet ondertussen van de thee. 

 

Hoe gebruik je de thee 
Kruiden thee heeft een medicinale werking. Dat betekend dat je de thee niet zo maar de hele dag 

door moet drinken. 

Van Hooikoortsthee drink je 2 tot 3 koppen thee per dag. Bijvoorbeeld de eerste bij het ontbijt, de 

tweede later in de ochtend en de derde in de middag. Begin in de start van het hooikoorts seizoen 

met 3 koppen en wanneer je klachten vermindert zijn, ga je over op 2 koppen per dag. 

Meer is echt niet nodig. De werking van het kruid is wel cumulatief, na ongeveer een week zal de 

werking optimaal zijn. Het heeft dus tijd nodig. Bovendien heeft je lichamelijke gezondheid 

invloed op de werking van de thee. 

 

Ook hier geld: gebruik je gezonde verstand. Vraag bij twijfel altijd raad en ga niet zelf dokteren.  

  



7 Akka - Sacha’s Wereld vol Magie  Recept Hooikoorts Thee 2021 

Notities 
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