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Persbericht 

Native NZ Manuka Honing 

Weldadig multifunctioneel goud uit Nieuw Zeeland 

Uit onderzoek van de Cardiff Metropolitan University blijkt dat honing van de 

manukaboom chronische wondinfecties kan voorkomen en genezen. De 

antibacteriële werking van honing was al langer bekend, maar het onderzoeksteam 

van Cardiff University ontdekte dat alleen Manuka honing in staat is een actief laagje 

te vormen zodat  bacteriën zich niet aan de wond kunnen hechten en het kan 

ondersteunen om wondinfecties tegen te gaan.  

Manuka honing kan ook bijdragen aan een betere weerstand en wordt ook gebruikt 

voor het behandelen van (brand)wonden, zweren, maagzweren, keelpijn, infecties, 

ontstekingen aan de huid, spijsverteringsproblemen en nog veel meer. Daarnaast is 

Manuka honing met zijn sterke houtachtige smaak met een vleugje noten en kruiden 

een heerlijke smaakmaker die te verwerken is in tal van 

gerechten.  

De actieve kracht van Native NZ Manuka Honing 

De Manuka is een unieke boom die met name 

voorkomt in Nieuw Zeeland en het hele jaar door 

bloeit. De intensief geurende en delicate witpaarse 

bloemen bloeien in de zomer en hebben een gigantische aantrekkingskracht op 

bijen, ze zijn er gek op en maken er prachtige honing van zoals de honing van Native 

NZ Manuka honing. De Maori’s wisten al dat de Manuka struik 

gezondheidsbevorderende eigenschappen heeft en noemden de Manuka Honing 

de “champagne onder de honingsoorten”.  

Alle honingsoorten hebben namelijk gezondheids-herstellende eigenschappen door 

de waterstofperoxide, aangemaakt door het enzym glucose oxidase in honing. 

Waterstofperoxide is echter erg gevoelig voor licht en warmte, waardoor het enzym 

wordt vernietigd en het gezondheids-herstellende effect meestal niet meer aanwezig 

is. Native NZ Manuka honing bevat geen waterstofperoxide maar een uniek element 

namelijk de Active Manuka Factor die zo stabiel is, dat het zelfs in de meest moeilijke 

condities zijn bijzondere  eigenschappen bewaart.  

Native NZ Manuka honing heeft een kostbare actieve factor en is een natuurlijk 

antibioticum, ondersteuner, oppepper en smaakmaker. Native NZ Manuka honing 

bevat extra medicinale eigenschappen die zich niet in andere honingsoorten 

bevinden en bevordert het zelfhelende vermogen van het lichaam.   



 

 

De Active Manuka Factor is een gradatie systeem dat door door onafhankelijke 

laboratoria werd opgezet en getest waarmee de honing wordt gegradeerd aan de 

hand van de antibacteriële en schimmeldodende werking. Hoe hoger de actieve 

factor, hoe hoger de antibacteriële en schimmeldodende werking. Native NZ 

Manuka honing is in meerdere active factoren te verkrijgen, te weten 6+, 12+, 18+ en 

24+. De factorkeuze hangt af van waar u de honing voor wilt gebruiken. De honing is 

eenvoudig te gebruiken als broodbeleg, om thee te zoeten, direct in te nemen op 

een theelepel of is direct op de huid aan te brengen. Uw De Tuinen productadviseur 

geeft u graag advies.  

Native NZ Manuka honing te verkrijgen bij alle 104 winkels van De Tuinen en in de 

webshop via www.detuinen.nl.  
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Veelgestelde Vragen 

Hoe weet men of de bijen alleen naar de Manuka boom vliegen? 

Om Manuka honing te kunnen maken worden bijenkorven daar geplaatst waar veel 

Manuka bomen zijn. Uiteraard kunnen niet alle bijen worden gevolgd in hun 

vlieggedrag. De imkers kunnen aan de smaak en kleur van de honing een goede 

eerste indicatie doen of het 100% pure Manuka honing is. De actieve factor van 

Native NZ Manuka honing wordt in een laboratorium getest zodat alleen 100% pure 

Manuka honing in de potjes terecht komt.  

Worden de bijen diervriendelijk behandeld? 

Om Manuka honing te maken worden geen bijen gedood, verwond of beschadigd. 

De bijen volgen hun natuurlijke instinct om naar de Manuka boom te vliegen en 

honing te maken, dit proces wordt niet verstoord en de bijen worden met respect 

behandeld.  

Zijn er andere ingrediënten of conserveringsmiddelen aan Native NZ Manuka honing 

toegevoegd? 

Nee, Native NZ Manuka honing bevat uitsluitend 100% Manuka honing uit Nieuw 

Zeeland.  

Hoe kan ik Native NZ Manuka honing het beste bewaren? 

U kunt de honing het beste op een koele plaats bewaren, maar niet in de koelkast. 

Vermijd direct zonlicht. Als de honing hard is geworden, dan kunt u het door 

opwarming weer zachter maken. Dit zal niet afdoen aan de kwaliteit van de honing.  

Is Manuka honing ook geschikt om aan kinderen te geven? 

Net als reguliere honing is ook Manuka honing niet geschikt voor kinderen onder de 12 

maanden.   

 

 

 

 

 

 


