
 

___________________________________

Algemene informatie 
Mosterdolie wordt gewonnen na het vermalen 
gebruikt in de keuken, maar ook als medicinale toepassing. De olie heeft een sterke geur 
en een hete, nootachtige smaak. Het is vooral bekend uit de Indiase en Bengaalse 
keuken. 
In India wordt mosterdolie bij het koke
Het gevolg van deze verhitting is echter wel dat ook de waardevolle omega 3
de olie worden beschadigd. 
In Noord-India wordt mosterdolie vooral gebruikt om voedsel te frituren en als 
massageolie. Uitwendig gebruik zou volgens de Ayurveda de bloedcirculatie verbeteren, 
spierontwikkeling bevorderen evenals de conditie van de huid verbeteren. De olie zou ook 
een antiseptisch effect hebben. 
 
Ingrediënten 
De benaming mosterdolie wordt gebruikt voor de 
mosterdzaden. 
Voor de olie worden de zaden van bruine Indiase mosterd (
deze bevatten ongeveer 30% plantaardige olie. De uit de zaden verkregen olie bevat ongeveer 60% 
enkelvoudig onverzadigde vetzuren waarvan 42% erucazuur en 12% oliezuur. Het bevat 21% 
meervoudig onverzadigde vetzuren waarvan 6% het omega 3
6-linolzuur en het heeft 12% verzadigde vetzuren.
 
Toepassingen 
Mosterdolie is een smeersel dat kan wo
is een natuurlijke rubefacient, wat betekent dat het de stroom van bloed op het oppervlak van de huid 
verhoogt en genezing kan bevorderen.

Mosterdolie werd in het verleden beschouwd als ongesc
hoge gehalte erucazuur. Dit is gebeurd vanwege een slecht opgezet onderzoek bij ratten. Ratten zijn 
minder goed in staat om plantaardige vetten te verteren dan mensen en varkens. Voordat dit proces 
volledig wetenschappelijk was doorgrond leidde dit al tot de opvatting dat erucazuur en mosterdolie 
erg toxisch zou zijn voor mensen doch blijkt dit niet zo te zijn.

- Het is rijk aan goede vetzuren en bevordert de eetlust
- Bevordert de genezing van verkoudheid & hoest
- Mosterdolie werkt als een beschermmiddel van schimmelinfecties
- Beschermd het tandvlees tegen ziektekiemen als de olie er op gewreven wordt
- Verzacht de stijve en gespannen spieren en helpt bij artritis, reumatiek, 
- Integratie van mosterdolie in uw dieet kan helpen beschermen tegen hart

Achtergrond & Geschiedenis 
De naam mosterd komt van mustum

Mosterdolie wordt al eeuwen gebruikt als een additief
als wondermiddel alles en zelfs als een afrodisiacum. Zowel de oude Grieken 
als de Romeinen waren met mosterd vertrouwd; ze kauwden mosterdzaad 
tegen kiespijn en gebruikten een mengsel van gemalen mosterdzaden 
druivensap als smeersel tegen allerlei kwaaltjes en pijnen. Het 
bereidingsproces van mosterd is in de loop der tijden bijna niet veranderd. 
De Romeinen gebruikten mosterd o.a. in liefdesdrankjes!

Mosterd irriteert de huid en daardoor trekt bloed weg naar de opperhuid. Dat 
kan tot verlichting van infecties in dieper gelegen weefsels leiden.
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Mosterdolie wordt gewonnen na het vermalen van mosterdzaad. In Azië wordt de olie 
gebruikt in de keuken, maar ook als medicinale toepassing. De olie heeft een sterke geur 
en een hete, nootachtige smaak. Het is vooral bekend uit de Indiase en Bengaalse 

In India wordt mosterdolie bij het koken kort en zeer sterk verhit tot aan het rookpunt. 
Het gevolg van deze verhitting is echter wel dat ook de waardevolle omega 3-vetzuren in 

India wordt mosterdolie vooral gebruikt om voedsel te frituren en als 
Uitwendig gebruik zou volgens de Ayurveda de bloedcirculatie verbeteren, 

spierontwikkeling bevorderen evenals de conditie van de huid verbeteren. De olie zou ook 

De benaming mosterdolie wordt gebruikt voor de oliën die gemaakt worden uit de 

Voor de olie worden de zaden van bruine Indiase mosterd (Brassica juncea) gebruikt en 
deze bevatten ongeveer 30% plantaardige olie. De uit de zaden verkregen olie bevat ongeveer 60% 

zuren waarvan 42% erucazuur en 12% oliezuur. Het bevat 21% 
meervoudig onverzadigde vetzuren waarvan 6% het omega 3-vetzuur alfa-linoleenzuur en 15% omega 

linolzuur en het heeft 12% verzadigde vetzuren. 

Mosterdolie is een smeersel dat kan worden gebruikt om natuurlijk de behandeling van rugpijn. De olie 
is een natuurlijke rubefacient, wat betekent dat het de stroom van bloed op het oppervlak van de huid 
verhoogt en genezing kan bevorderen. 

Mosterdolie werd in het verleden beschouwd als ongeschikt voor menselijke consumptie vanwege het 
hoge gehalte erucazuur. Dit is gebeurd vanwege een slecht opgezet onderzoek bij ratten. Ratten zijn 
minder goed in staat om plantaardige vetten te verteren dan mensen en varkens. Voordat dit proces 

schappelijk was doorgrond leidde dit al tot de opvatting dat erucazuur en mosterdolie 
erg toxisch zou zijn voor mensen doch blijkt dit niet zo te zijn. 

Het is rijk aan goede vetzuren en bevordert de eetlust 
Bevordert de genezing van verkoudheid & hoest, hoofdpijn, congestie, pijn en jeuk
Mosterdolie werkt als een beschermmiddel van schimmelinfecties 
Beschermd het tandvlees tegen ziektekiemen als de olie er op gewreven wordt
Verzacht de stijve en gespannen spieren en helpt bij artritis, reumatiek, kneuzingen en verstuikingen
Integratie van mosterdolie in uw dieet kan helpen beschermen tegen hart- en vaatziekten

mustum, latijn voor druivensap. 

Mosterdolie wordt al eeuwen gebruikt als een additief voor levensmiddelen, 
als wondermiddel alles en zelfs als een afrodisiacum. Zowel de oude Grieken 
als de Romeinen waren met mosterd vertrouwd; ze kauwden mosterdzaad 
tegen kiespijn en gebruikten een mengsel van gemalen mosterdzaden 

tegen allerlei kwaaltjes en pijnen. Het 
bereidingsproces van mosterd is in de loop der tijden bijna niet veranderd. 
De Romeinen gebruikten mosterd o.a. in liefdesdrankjes! 

Mosterd irriteert de huid en daardoor trekt bloed weg naar de opperhuid. Dat 
verlichting van infecties in dieper gelegen weefsels leiden. 
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van mosterdzaad. In Azië wordt de olie 
gebruikt in de keuken, maar ook als medicinale toepassing. De olie heeft een sterke geur 
en een hete, nootachtige smaak. Het is vooral bekend uit de Indiase en Bengaalse 

n kort en zeer sterk verhit tot aan het rookpunt. 
vetzuren in 

India wordt mosterdolie vooral gebruikt om voedsel te frituren en als 
Uitwendig gebruik zou volgens de Ayurveda de bloedcirculatie verbeteren, 

spierontwikkeling bevorderen evenals de conditie van de huid verbeteren. De olie zou ook 

oliën die gemaakt worden uit de 

) gebruikt en 
deze bevatten ongeveer 30% plantaardige olie. De uit de zaden verkregen olie bevat ongeveer 60% 

zuren waarvan 42% erucazuur en 12% oliezuur. Het bevat 21% 
linoleenzuur en 15% omega 

rden gebruikt om natuurlijk de behandeling van rugpijn. De olie 
is een natuurlijke rubefacient, wat betekent dat het de stroom van bloed op het oppervlak van de huid 

hikt voor menselijke consumptie vanwege het 
hoge gehalte erucazuur. Dit is gebeurd vanwege een slecht opgezet onderzoek bij ratten. Ratten zijn 
minder goed in staat om plantaardige vetten te verteren dan mensen en varkens. Voordat dit proces 

schappelijk was doorgrond leidde dit al tot de opvatting dat erucazuur en mosterdolie 

, hoofdpijn, congestie, pijn en jeuk 

Beschermd het tandvlees tegen ziektekiemen als de olie er op gewreven wordt 
kneuzingen en verstuikingen 

en vaatziekten 
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