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F A I R   T R A D E   W I E R O O K

PALO SANTO / HEILIG HOUT 

E C U A D O R 



PALO SANTO: de oervorm van wierook

Palo Santo (of Heilig Hout) is een boomsoort uit Ecuador en is een hele oude en pure vorm van wierook die al heel lang 

gebruikt wordt, met name in Zuid Amerika. De laatste jaren is de populariteit van deze wierook erg toegenomen.

Palo is Spaans en betekent Hout. Santo betekent Heilig. Vandaar de naam Heilig Hout.

Het hout heeft een heerlijke geur als het wordt aangestoken. Ook wordt Palo Santo gebruikt om negatieve energie te 

verwijderen (zoals Witte Salie ook gebruikt wordt), maar vooral omdat het zo lekker ruikt. Er worden alleen takken 

gebruikt die op natuurlijke wijze van de boom vallen, bijvoorbeeld door een storm.  Het hout rijpt vervolgens 4-10 jaar 

voordat de bijzondere geur vrijkomt. 
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HOE TE GEBRUIKEN?

1. Steek het hout aan en laat het even branden

2. Blaas vervolgens zodat het hout gaat gloeien (zoals op een kooltje)

3. De geur verspreidt zich nu door de ruimte

4. Het hout gaat meestal vanzelf weer uit, daardoor doe je er lang meer

Gebruik een schelp of vuurvaste schaal om de Palo Santo in te leggen.
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In het begin ruikt Palo Santo naar zacht verbrand hout.

Het aroma (etherische olie) uit het hout komt pas vrij als je het even laat gloeien en rusten.



ANDERE (PALO SANTO) PRODUCTEN

Palo Santo stokjes

www.alchemia.nl

Palo Santo 

etherische olie Palo Santo 

handgemaakte ketting

Palo Santo

wierook sticks

Palo Santo diffuser

Voor in de auto Palo Santo

Wierook cones

Palo Santo SPRAY



PRODUCENT PALO SANTO (1)

PALO SANTO HOUT VERZAMELEN

Het hout wordt in het bos verzameld. Er wordt alleen sprokkelhout gebruikt, dus er worden geen bomen gekapt. De 

mannen kunnen aan de ringen en de structuur zien hoe lang het sprokkelhout er al ligt. Dit moet minimaal 5 jaar zijn voor 

de juiste geur van het hout. Het hout wordt  vervolgens met kleine vrachtwagens naar de producent gereden.
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PRODUCENT PALO SANTO (2)

STOKJES SCHOONMAKEN

Nadat de Palo Santo in kleine stokjes is gemaakt, gaan deze in een stoomketel. Dit is om bacteriën en insecten weg te 

halen. Vervolgens worden de stokjes een dag gedroogd op platen / in rekken. Tenslotte worden ze gesorteerd en ingepakt 

in dozen voor export en de lokale markt. De etherische olie wordt gemaakt in destilleerketels en de wierookcones worden 

met de hand gerold.
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SOCIALE PROJECTEN VAN PRODUCENT (1)

REFORESTATION PROGRAMMA

De producent is 4 jaar geleden gestart met een reforestation programma. Voor elke 10 kilo verkocht hout plant hij een nieuwe 

boom. Nadat ze enige jaren bij hem in de kas hebben gegroeid, geeft hij de bomen of weg aan de lokale bevolking of hij poot 

ze in de bergen in een bosgebied dat zijn eigendom is. Dit project is opgezet samen met ondernemers uit de omgeving en de 

lokale overheid. Via dit project wordt ook de botanische kennis over deze bijzondere boomsoort verder ontwikkeld. 
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SOCIALE PROJECTEN VAN PRODUCENT (2)

LOKALE EDUCATIE

De producent is 10 jaar geleden begonnen met zijn familie bedrijf en heeft inmiddels een nauw contact met de lokale 

bevolking, scholen en educatie programma’s.  Zijn doel hierbij is in eerste instantie om de jeugd de liefde voor de natuur bij 

te brengen.

Daarnaast richten jongeren in Ecuador zich steeds meer op de Noord-Amerikaanse cultuur en verliezen daardoor de 

connectie en mogelijkheden van hun eigen land uit het oog. De producent  geeft uitleg over de Palo Santo en haar vele, ook 

commerciële, mogelijkheden. Hierdoor stimuleert hij (kansarme) jongeren om in eigen land een toekomst op te bouwen.
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PRAKTISCHE GEGEVENS
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HOE BESTELLEN

Wij hanteren geen minimale besteleenheid en u kan bij ons op rekening bestellen. Wij hanteren een 

betalingstermijn van 14 dagen. Na uw bestelling heeft u de wieroken al binnen 1 tot 2 dagen in huis. 

U kunt hier heel makkelijk een account aanmaken om te bestellen: 

http://www.heilighout.nl/create_account.php

Maar u kunt ook telefonisch bestellen: 0475-215917.

CONTACTGEGEVENS

ADRES Vilgert 22, 6086 NM Neer (Limburg)

WEBSITE www.alchemia.nl

EMAIL team@alchemia.nl

FAX 084-8728993

TELEFOON 0475-215917


