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De Amandel 

Door  Arno Ooms 
 
Amandel - Prunus amygdalus 

De amandel is een steenvrucht aangezien het de pit 
van een vrucht is en is oorspronkelijk afkomstig uit 
Azië. Tegenwoordig kom je de amandel ook tegen in 
Spanje, de VS (Californië), Griekenland, Turkije en Italië. 
Amandelen werden vroeger veel toegepast bij de 
behandeling van welvaartsziekten. Koks van koninklijke 
families voegden amandelen toe aan het eten zodat de 
zware vleesgerechten gemakkelijker konden worden 
verteerd. 
 

Rozenfamilie 
De amandel behoort tot de rozenfamilie en wordt daarom ook wel ‘De koningin van de 
rozenfamilie’ genoemd. Andere familieleden van de amandel zijn de perzik en de abrikoos. 
Amandelen werden duizenden jaren geleden al verbouwd zonder dat ze een officiële naam 
hadden. Het duurde een tijd voordat de naam ‘amandel’ werd geïntroduceerd. Dit kwam 
doordat plantkundigen maar geen naam konden kiezen.  
 

Sierlijke vorm 
De amandelboom is te herkennen aan de sierlijke vorm. 
Deze boom kan in uitzonderlijke gevallen een hoogte 
bereiken van 12 meter. De bomen groeien in 
bergachtige gebieden en dragen een roze bloesem. De 
bloem van de amandelboom bevat een grote 
hoeveelheid nectar en trekt daardoor veel insecten aan. 
Met name bijen komen op deze boom af en zorgen 
daardoor voor de bestuiving. De boom bloeit in het 
voorjaar. De amandelen zijn pas aan het eind van de 
zomer rijp. De amandel zelf groeit, net als de walnoot, in 
een bast welke openbarst zodra deze rijp is. Ook het 
oogsten gebeurd als bij walnoten door het schudden van 
de boom. 
 

 
Gezondheid 
Amandelen staan bekend om de grote hoeveelheid antioxidanten die ze bevatten. De 
amandel is rijk aan de antioxidant vitamine E. Antioxidanten kunnen een rol spelen bij het 
voorkomen van hart- en vaatziekten en kanker, en bij het vertragen van het 
verouderingsproces. Het magnesium in amandelen is goed voor sterkere botten en speelt 
een rol in verschillende enzymprocessen in het lichaam. Amandelen zijn net als alle noten 
rijk aan onverzadigd vet. 
 
Er bestaan twee soorten amandelen: de zoete of gewone amandel en de bittere amandel. 
Deze laatste soort zien we bijna niet meer. Deze werd gebruikt om het aroma van de zoete 
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amandel te versterken in marsepein en amandelspijs. Tegenwoordig wordt  de bittere 
amandel vervangen door de goedkopere abrikozenpit. Amandelen worden voor het grootste 
del gedopt, met en zonder vlies verkocht. 
 
Zaai zelf eens een amandel. 
De amandelpit wordt gelijk behandeld als een Abrikoos. Vijl de pit op een plekje af, zodat 
daar gemakkelijk het water kan binnendringen. Stop de pit onder de (vochtige) grond. Als 
het plantje ca. 10 ca. 10 cm groot is, kan men hem verpotten in een grote pot. Zet de plant 
niet in direct zonlicht.  
 

          
 
Amandelen worden op veel verschillende manieren gegeten en verwerkt wat begint met het 
wel of niet blancheren van de noot. Wanneer een noot niet geblancheerd is heeft deze nog 
het mooie bruine vlies wat de noot vaak iets smaakvoller maakt. 
 
Geblancheerde of ontvelde noten worden vaak ook verwerkt tot schaafsel, amandelmeel of 
amandel staafjes en grote hoeveelheden worden jaarlijks verwerkt tot amandelspijs of 
marsepein. 
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