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ROT IS 
ROCK-’N-ROLL
Fermentatie is aan een revival bezig, getuige de spiksplinternieu-
we fermentatiebar Cult in de Gentse binnenstad. Treed binnen 
in de wereld van Wouter Vandegehuchte, waar de limonade leeft 
en de portie fingerfood een eeuwenoude cultuur herbergt. Maar 
waarom diepen we deze oeroude techniek op uit de krochten van 

de culinaire geschiedenis? 

DOOR BARBARA SERULUS, FOTO’S SENNE VAN DER VEN

Fermentatie is het proces waarbij 
bacteriën, schimmels en gisten wor-
den ingezet om voedingsmiddelen 
te transformeren. Een verse witte 
kool wordt zuurkool, een zoete gra-
nensoep wordt een potent bubbe-
lend bier, een zachte kaas wordt een 
sterk geurende, gerijpte smaakbom. 
Magische processen die zich voltrek-
ken zonder menselijke tussenkomst. 
We kunnen enkel in bewondering – of 
walging – staan kijken. En zelfs dan 
zien we niet veel, want de actie speelt 
zich af op microbiologisch niveau. Nu 
stellen wetenschappers hun micro-
scoop scherp op petrischaaltjes melk-
zuurbacteriën en zuurdesemgisten, 
maar eeuwenlang heeft de mens dit 
koude vuur gevoelsmatig in goede 
banen proberen te leiden, met vallen 
en opstaan – ofwel met ruiken, proe-
ven en terug uitspuwen. 

POST-PASTEUR
Na jarenlange dienst als chef van een 

Franse brasserie, een familiezaak 
van vader en sterrenchef Guido, trok 
Wouter Vandegehuchte zich terug 
op de top van een berg. Of misschien 
was het een heuvel – in België is het 
behelpen met Ardeense dimensies. 
Vier dagen lang zat hij daar, met 
enkel een fles water als proviand. Het 
idee had hij geleend van de indianen, 
die jonge mannen alleen de natuur 
insturen om na een vastenperiode 
terug te komen met een helder hoofd 
en een notie van wat hen te doen staat 
in hun leven. Ook Wouter daalde af 
met een duidelijk plan: voedsel ser-
veren waarvan mensen beter wor-
den. ‘De gezonde levensstijl die ik 
voor mezelf had uitgestippeld om het 
ritme van de restaurantkeuken fysiek 
vol te houden, botste met het eten dat 
ik mijn gasten voorzette. Ik at plant-
aardig om in een moordend tempo 
steaks te bakken’, grinnikt Wouter. 
Cult werd zijn ommezwaai. 
Cultured food , zoveel poëtischer 
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NA EEN 
STERIEL 

TIJDPERK 
ONTHALEN WE  

DE GOEDAARDIGE 
BACTERIËN 

STILAAN 
OPNIEUW 
ALS OUDE 
VRIENDEN

KOMBOECHA
INGREDIËNTEN

2 l water  •  10 g groene of zwarte  
biologische thee  •  140 g rietsuiker 

200 ml komboecha of  100 ml  
appelazijn  •  1 komboecha-scoby   

Glazen bokaal van 3 liter
1 theedoek + elastiekje

BEREIDING

1.  Breng het water aan de kook en voeg de 
thee en suiker toe. Laat de vloeistof afkoe-
len tot kamertemperatuur en giet door 
een zeef in de glazen bokaal. Voeg de reeds 
gebrouwen komboecha of appelazijn toe. 
Op die manier creëer je meteen een zure 
omgeving waarin alleen de wenselijke 
bacteriën kunnen overleven en indrin-
gers geen kans krijgen. Voeg de scoby toe. 
Misschien zakt die even naar de bodem, 
maar na een tijdje komt hij weer boven-
drijven of ontwikkelt zich een nieuwe film 
die de vloeistof bovenaan afsluit.

2.  Dek de bokaal af met een theedoek en een 
elastiekje. De thee heeft lucht nodig om 
te kunnen fermenteren, maar je wilt niet 
dat er stof of vliegjes in belanden. Laat de 
vloeistof twee tot drie weken fermenteren 
op kamertemperatuur op een donkere 
plek (niet in direct zonlicht). Proef of je de 
thee lekker vindt. Als de thee nog te zoet 
is, laat hem dan nog verder fermenteren. 
De suiker wordt omgezet, dus hoe langer 
je wacht, hoe minder suiker er uiteindelijk 
overblijft.

3.  Wanneer de thee goed smaakt, haal je de 
scoby uit de bokaal, samen met 200 ml 
van de thee voor je volgende lading. De 
rest giet je door een zeefje over in glazen 
f lessen die je kunt afsluiten. Wanneer je 
de flessen afsluit en de komboecha verder 
laat gisten op de f les bij kamertempera-
tuur, vormt zich CO2 en wordt je komboe-
cha licht bruisend. Als je de f lessen in de 
koelkast bewaart, stopt de fermentatie.
De scoby vormt bij elke fermentatieronde 
een nieuwe laag, die je kunt uitdelen aan 
andere aspirant-brouwers. »

→

klinkt zuurkool in het Engels. 
‘De terminologie is fantastisch: je 
voegt een cultuur, een eeuwenoud 
ecosysteem van gisten en bacte-
riën, toe, die zich verspreidt in het 
voedsel. Hetzelfde woord gebrui-
ken we om te praten over alles 
wat de mensheid van generatie 
op generatie wil doorgeven.’ Maar 
het gaat Wouter om meer dan 
culinaire nostalgie: ‘Hoe fanatiek 
we in onze bacterieluwe levens 
ook de strijd aangaan met deze 
onzichtbare krachten, we heb-
ben ze nodig. Op onze huid en in 
onze darmen leven koloniën nut-
tige organismen, en die hebben 
nood aan versterking. Ze werken 
samen met onze lichaamseigen 
cellen om ons gezond te houden.’ 
En als ze even kunnen, maken 
bacteriën ons het leven mak-
kelijker: ‘Ze nemen ons werk uit 
handen door bijvoorbeeld de lac-
tose in yoghurt al grotendeels te 
verorberen en de complexe ver-
bindingen in zuurdesembrood af 
te breken. Fermentatieprocessen 
creëren extra voedingsstoffen 
die in de rauwe vorm niet aan-
wezig zijn, waardoor een portie 
kimchi algauw een veelvoud aan 
vitamine C bevat van een sinaas-
appel.’ Na een steriel pasteuri-
aans tijdperk waarbij alle micro-
organismen met de nek werden 
aangekeken wegens potentieel 
ziekteverwekkend, onthalen we 
de goedaardige bacteriën stilaan 
opnieuw als oude vrienden.

SCOBY LOVE
Komboecha is de twinkelende 
ster aan het fermentatiefirma-
ment: een gezoete thee, waarbij 
een specifieke combinatie van 
bacteriën en gisten (een scoby 
oftwel symbiotic colony of bacte-
ria and yeasts) de suiker omzet 
in CO2, zuren en vitamines. Aan 

de drank worden, zowel in het 
Oude China als in health food-
middens in de Verenigde Staten, 
superkrachten toegeschreven. 
Niet enkel zou het een remedie 
voor aids zijn, je valt er en passant 
ook nog van af en krijgt er tonnen 
energie van. Behalve voorzichtige 
aanwijzingen van een ontgiftend 
effect door het aanwezige glu-
curonzuur is er echter nog geen 
wetenschappelijke ondersteu-
ning voor de talrijke gezondheid-
claims. Wat wel zeker is: komboe-
cha is met zijn lage suikergehalte 
een gezonder alternatief voor fris-
drank. En daar wil Wouter zijn 
huisbrouwsel – friszuur en met 
toetsen van lavendel – dan ook 
voor inzetten: ‘Het is een ideaal 
substituut voor alle gesuikerde 
frisdranken. Ik wil me expliciet 
richten op de jeugd, die steeds 
meer interesse heeft voor gezonde 
drankjes, maar vaak om de tuin 
wordt geleid door nietszeggende 
labels zoals “natuurlijk”. Mits 
goede marketing moet komboe-
cha hier minstens even populair 
kunnen worden als in Amerika.’ 
De zurige soda appreciëren zal 
wel een reset van suikermin-
nende smaakpapil len verei-
sen, maar dat is een must vol-
gens Wouter: ‘Voor de Tweede 
Wereldoorlog aten mensen één 
kilogram suiker per jaar. Nu eten 
we vijftig kilogram per jaar. Het 
is hoog tijd dat we die hoeveelheid 
terugdringen.’ In zijn workshops 
deelt hij dan ook kwistig stukjes 
scoby uit, zodat mensen nadien 
zelf een lading komboecha in 
gang kunnen zetten. ‘Met Cult 
wil ik mensen in staat stellen om 
op een directe manier hun voed-
selproductie in handen te nemen. 
Klanten wandelen hier binnen 
als consument en gaan weer naar 
buiten als producent.’
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KVASS VAN RODE BIET

Kvass is een traditioneel Russisch drankje op basis van oud brood en zuur-
desemstarter. Overschotten van brood worden geroosterd, in water geweekt 
en uitgeperst, waarna het overgebleven vocht met zuurdesem gefermenteerd 
wordt tot een zurige priklimonade. Het is in Rusland zo populair dat Coca-
Cola er een variant van op de markt gebracht heeft. In het Westen heeft kvass 
ondertussen zijn eigen variaties zonder brood of zuurdesem. Een populaire 
variant is de rodebietenkvass op basis van een andere cultuur. In deze variant 

gebruiken we melkwei, wat makkelijk te vinden is. 

INGREDIËNTEN 
(VOOR ONGEVEER 
EEN LITER)
2 vuistgrote rode bieten
2 g zeezout
50 ml melkwei
Glazen bokaal van 1,5 liter 
(minimum)

 BEREIDING
1.  Schil de rode bieten en 

snijd ze in blokjes van twee 
centimeter. Strooi er het 
zout over en vul aan met de 
melkwei. Vul de rest van de 
bokaal met water tot een 
vijftal centimeter van de 
rand. Sluit af met een gaasje 
of handdoek om vliegjes weg 
te houden en zet twee tot vijf 
dagen op een donkere plaats 
op kamertemperatuur. 

2.  Giet de bieten nu af door een 
zeefje in een beugelfles en 
bewaar in de koelkast voor 
maximaal een week.

D
O

R
IE

N
 K

N
O

C
K

A
E

R
T

 BEREIDING
1.  Haal de twee buitenste bladeren van de kool 

en houd ze apart. Hak de rest van de kool grof, 
net als de ui. Los het zout op in koud water en 
leg de gehakte kool, de hele koolbladeren en 
gesnipperde ui in deze pekel. Druk aan tot ze net 
onderstaan en zet zes uur in de koelkast. Giet de 
groenten af door een zeef en spoel onder stromend 
water. Laat het overtollige vocht uitlekken. (Het 
zout trekt het overtollige vocht uit de groenten. 
Op die manier wordt de smaak van de kimchi 
intenser en blijven de groenten knapperig.)

2.  Doe de pepertjes, knoflook, gember en suiker in 
een keukenrobot met een geut water en mix tot 
een pasta. Kneed de kruidenpasta stevig door de 
groenten.

3.  Neem een glazen inmaakbokaal met 
rubbersluiting waarin je de massa stevig 
aandrukt tot de groenten onder komen te 
staan in hun eigen vocht. Leg ten slotte de 
grote koolbladen bovenaan in de bokaal (om te 

voorkomen dat stukjes kool beginnen boven te 
drijven en door contact met zuurstof beginnen te 
oxideren) en druk ook stevig aan zodat ze onder 
komen te staan. Zorg dat de bokaal niet meer 
dan 3/4 gevuld is, want de groentemassa zal de 
komende dagen nog uitzetten. 

4. Om de groenten ook de volgende dagen onder 
de vloeistof te houden, kun je een kopje in de 
bokaal plaatsen en dan de pot afsluiten. Om dit 
probleem te tackelen zijn er ook speciale potten 
in de handel, met passende houten schijven die 
als gewicht fungeren. Een interessante aankoop 
mocht je de kimchi-microbe te pakken hebben. 
Laat de kimchi vijf dagen tot een maand bij 
kamertemperatuur fermenteren. Wanneer je 
tevreden bent met de smaak, bewaar je de kimchi 
in de koelkast.

INGREDIËNTEN
1 Chinese kool van +/- 1 kg  •  250 g ui  •  100 g zout  •  2 chilipepers

2 teentjes knoflook  •  10 g gember  •  100 g suiker

KIMCHI

EINDE


