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Maart! Lentekriebels! Schoonmaakkriebels                                                            tips & trucs van Nel    

 

Maart …. Lentekriebels! Lente geeft extra kookkriebels maar voor menigeen ook 

voorjaarsschoonmaakkriebels. En dat brengt me bij een wondermiddel…. baking soda!    

Ik vind baking soda ja echt een wondermiddel; het is echt onmisbaar in mijn keuken. Ik doe er 

echt van alles mee. Het is een fantastisch hulpmiddel bij bakwerk en ander kook- &keukenwerk.  

 

Baking soda  Wat is het?  

Zuiveringszout. Natriumwaterstofcarbonaat 

oftewel natriumbicarbonaat.  

Niet te verwarren met bakpoeder of soda.  

 

Een schoonmaakmiddel; een ecologisch 

vriendelijk alternatief voor veel (chemische) 

schoonmaak, ontstoppings- en 

ontsmettingsmiddel.  

 

Maar ook culinair breed inzetbaar. 

Baking soda is een geweldig rijsmiddel. Er wordt 

koolzuur ontwikkeld na het samengaan met iets 

zuurs. Luchtbellenmaker, een luchtigmaker dus. 

Daarom is een combinatie met zuur belangrijk 

bv karnemelk (in sodabrood) of zuursap zoals 

azijn, citroen etc.  belangrijk als lucht gewenst 

is. Overigens, ook honing, cacao, vruchten of 

rietsuiker reageren met baking soda als zuur.  

 

 

Het is zo veelzijdig in gebruik. Een aantal toepassingen……. 

 

Culinair: 

-bij het bakken van taarten, cakes, koekjes, allerlei baksels is baking soda een rijsmiddel in  

 plaats van gist en het maakt extra luchtig. Door de basische werking bruint het deeg sneller en  

 ontwikkelt meer smaak. De glutenvorming vertraagt waardoor baksels zachter en brosser  

 blijven. 

 

-het koken van groene groenten zoals sperziebonen, erwten, peulen etc. 

 Het toevoegen van een ietsepietsie soda aan het kookwater (geen zeepwater maken,  



 dat is om schoon te maken )  verkort de kooktijd aanzienlijk. En, o zo geweldig,  

 de groente blijft zo mooi groen. Direct na het bereiden de groente met koud water afspoelen  

 maakt dat de frisse groene kleur blijft. Ik maak zo ook helgroene kruidenolies van resten  

 groene kruiden en loof van bv wortel of radijs.  

-droogbonen wellen en/of koken in water waarin een beetje baking soda versnelt niet alleen  

 het kookproces maar vermindert ook gasvorming na consumptie. Ook mooi meegenomen  

-heel iets toegevoegd aan water om kakelverse eieren te garen vergemakkelijkt het pellen  

-het steriel reinigen van glazen flessen en (weck) potten voor de inmaak 

-als vleesvermalser. Voor gevogelte zoals kip. Heel iets erover strooien, inwrijven. 10 minuutjes    

 laten inwerken, daarna afspoelen en droogmaken voor het bereiden.  

-om sodawater of priklimonade te maken zoals voor deze gelegenheid een lentekriebellimonade 

 

Recept lentekriebel-limonade  

ingrediënten 

-½ liter water met het sap van 2 citroenen erin  

of 

-bv puur fruit- of groentesap  

of  

-koude thee waarin wat citroensap 

-2 eetlepels (30 ml) honing. Suiker kan ook.  

-3 gram baking soda 

 

Bereiding 

Meng het vocht met de honing/suiker tot dit is opgelost. Baking soda erbij. Roeren. Klaar! 

 

Nog meer handigheidjes met baking soda 

-aangebrande pannen, oven etc. schoon krijgen is geen vervelend werk meer na het  

 inweken met baking soda 

-uiensnij-luchtje aan handen of op snijplanken? Baking soda! 

-maak je handen ermee schoon. Het ontsmet en voorkomt ontstekinkjes als je ergens een  

 wondje hebt opgelopen. Het verzacht ook de irritatie door insectenbeten. 

-het helpt tegen brandwonden. Ook zonnebrand. Papje maken van wat baking soda met wat  

 water en erop smeren. 

-lasten van mieren in huis? Strooi wat baking soda op de mierenloop!  

-bloemen in de vaas worden ook happy van beetje baking soda in het water 

-baking soda neemt viezige geurtjes op. Dus bv uit tapijt, vloerkleden, matras, kleding, 

 zweetschoenen, noem maar op.  Een aantal uren laten inwerken en met stofzuiger opzuigen. 

-bah-geurtje in de koelkast? Bakje met BS erin zetten! 

-verstopte gootsteen? Kopjevol baking soda in de gootsteen, inwerken en doorspoelen met 

 heet water. Tip: doe dit elke week preventief, werkt geweldig. 

-haren wassen? Tanden poetsen? …… google maar naar meer naar dit wondermiddel  

 

Er komen nog meer tips hoor! Wordt vervolgd! 

 

 


