Natuurcolumn
Kijk toch eens! Wat een kleuren, wat een geuren, wat een variatie! Tijdens elke wandeling verwonder
ik me over de pracht en de diversiteit van de Spaanse mediterrane flora en fauna. Geel, paars, blauw,
wit, rood of groen. Alles groeit en bloeit dat het een lieve lust is onder de Spaanse zon. En het hele jaar
rond. Zelfs in de zomer. Prachtige vlinders fladderen van bloem tot bloem en bontgekleurde vogels
vliegen in de helderblauwe lucht.
Voor een bijdrage aan de NCM nieuwsbrief duik ik voor informatie over de mediterrane natuur in de
literatuur. In elke column zal ik een plant of dier in het zonnetje zetten. Geniet met me mee.

“De boom die nooit sterft”. De Ceratonia siliqua; de Johannesbroodboom
Eén van de wandelingen van Ger gaat door de Sierra del Algarobbo, het gebergte ten noordoosten van
Mazarrón met als hoogste top de Algarobbo op 713 m. Hier staan de zendmasten en is een
geodetisch meetpunt vastgelegd. Hier leven o.a. de Oehoe, de steenarend, en het everzwijn.
Ik vroeg me af wat Algarobbo betekent en ging op onderzoek. Het blijkt dat Algarobbo ook een gemeente in
de provincie Málaga is, een rivier, een gehucht in de Espuña, én een boom. De Johannesbroodboom. In het
Spaans el Algarobbo.
Het woord Algarobbo is van Perzische oorsprong en betekent ezelskaakbeen. Dat heeft alles te maken met
de vorm van de peulvruchten aan deze boom. Deze zijn namelijk lang, plat en krom. Momenteel hangen ze
hier rond Mazarrón nog zwartbruin gerijpt en tot wel 20 cm lang aan de bomen. Vooral in de omgeving van
Tallante zag ik diverse Algarobbo boomgaarden. Van augustus tot november bloeit de Johannesbroodboom.
Niet met een uitbundige bloesempracht. Nee, je moet er zelfs met de neus bovenop staan om het te
kunnen waarnemen. De Algarobbo is een wintergroene boom met een gladde grijze bast, samengestelde
bladeren met 4-10 leerachtige blaadjes met gladde rand en een ingesneden top. De peulvruchten barsten
bij rijpheid niet open. Ze groeien direct op de boomstam. Binnenin de peulen liggen op een rijtje de zaden.

I

Ik vond op internet deze mooie botanische tekening waarop alles goed te zien is.
Oorspronkelijk kwam de Algarobbo uit Zuidwest-Azië om zich van daaruit door menselijke invloed te
verspreiden langs de Middellandse Zee. Met name onder invloed van de Feniciërs, Grieken, Romeinen en
vervolgens de Moren die hier in Spanje allemaal hun sporen hebben nagelaten. Het verhaal gaat ook dat
Johannes de Doper in de woestijn waarschijnlijk geen sprinkhanen at maar de voedzame peulen van de
Johannesbroodboom en zo in leven bleef. Want voedzaam zijn de Johannesbroodpeulen! Ongemerkt
nemen we ze zelfs dagelijks tot ons via de moderne voedingstechnologie…. Hoe dat kan?
Al in de Middeleeuwen werd Johannesbrood, de peulen dus, geëxporteerd naar landen waar de
klimaatomstandigheden niet dor en droog en onherbergzaam zijn. En eeuwenlang heeft deze boom arme
mensen rond de Middellandse zee van de hongersnood gered wanneer oogsten mislukten. In de Spaanse

burgeroorlog was het Johannesbrood een belangrijk voedingssupplement. De peulen kunnen jaren aan de
boom blijven hangen. Bij veel dorpen zijn deze bomen ook aangeplant voor de peulen als veevoer.
Bijgaande foto van een opgetaste berg peulen maakte ik bij een boerderij bij Perín. Het duurt jaren voordat
de boom vruchten geeft, maar daarna kan hij wel honderd jaar vruchten geven, tot wel duizend kilo per jaar
las ik ergens. De peul bevat tot 70% suikers en is daarmee honingzoet. In Frankrijk heet deze boom le
caroubier. Carobepoeder is een alternatief voor cacao en wordt gewonnen uit de geroosterde peulen. In
natuurwinkels wordt carobe chocolade verkocht. De harde pitten die op erwten lijken worden tot meel
vermalen. Kijkt u maar eens op de ingrediëntenlijst van producten in de supermarkt. Hoeveel producten zijn
er niet bereid met E410? Deze toevoeging is van het Johannesbroodpitmeel. Dat meel dient als
geleermiddel, stabilisator, verdikkingsmiddel in bijvoorbeeld soepen, sausen, ijs en verbetert de structuur
van kaas, cake en koek. En er wordt zelfs likeur (op Malta) van gemaakt.
Niet alleen voor menselijke- en dierlijke voeding is het Johannesbrood een wondermiddel. De zaden zijn rijk
aan slijm en hebben, zo citeer ik, de mogelijkheid om een gunstige werking uit te oefenen tegen
ontstekingen van de slijmvliezen, het verminderen van irritatie in de luchtwegen en het
spijsverteringsstelsel, verminderen van pijn bij kneuzingen, helpt bloedarmoede te voorkomen, versterkt
het hart en de zenuwen, zit vol vitaminen en mineralen en nog veel meer. De lijst met toepassingen is lang.
Het mag gerekend worden tot superfood. Spanje en Portugal staan in de top 3 van Johannesbrood
exporterende landen. In een gemeente in Peru, waar deze boom ook een belangrijke rol speelt, is 15 maart
zelfs uitgeroepen tot "Algarrobina-dag" om de voordelen te promoten.
En dan als laatste in deze column nog een leuk weetje. De wetenschappelijke naam Ceratonia is afgeleid
van het Oudgriekse woord keraton . Ons woord karaat is daarvan afgeleid. Het gewicht van de zaden van
deze boom is namelijk vrijwel constant 0,2 gram. Ze werden daarom gebruikt bij precisiemetingen van
bijvoorbeeld diamanten. Siliqua betekent peulvrucht.
In haar reis over de continenten werden haar geheimen steeds weer ontdekt en toegepast.
Met recht wordt gesproken over “de boom die nooit sterft.”
Gewoon een boom op een droge stenige akker in Spanje . Lijkt het!
Alle informatie is bij elkaar gezocht in diverse boeken en bronnen op internet. De foto’s zijn van eigen hand.
Met zonnige natuurgroeten, Anja

