
GISTWERK 
Als Lactobacillus Brevis, Casei en Hilgardii vredig samenleven met Hanseniaspora 

Valbyensis en Lachancea Fermentati, dan ben je getuige van een springlevende 
waterkefircultuur: de gisten en bacteriën resulteren in een frisse limonade. Nog meer 

mysteries voltrekken zich in een bruisende gemberstarter, en al helemaal geheimzinnig 
wordt het met een kombuchazwam. Experiment ferment: drie basisrecepten voor 

gefermenteerde soda’s.    DOOR BARBARA SERULUS, FOTO’S SENNE VAN DER VEN
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GISTWERK 
Als Lactobacillus Brevis, Casei en Hilgardii vredig samenleven 
met Hanseniaspora Valbyensis en Lachancea Fermentati, dan ben 
je getuige van een springlevende waterkefircultuur: de gisten en 
bacteriën resulteren in een frisse limonade. Nog meer mysteries 
voltrekken zich in een bruisende gemberstarter, en al helemaal 
geheimzinnig wordt het met een komboechazwam. Experiment 

ferment: drie basisrecepten voor gefermenteerde soda’s.    

DOOR BARBARA SERULUS, FOTO’S SENNE VAN DER VEN



 TIP
• Op de schil van biologische gember zijn de meeste gisten aanwezig die je 

brouwsel een vliegende start zullen geven. Ga dus op zoek naar deze soort 
gember en schil de wortels niet.
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INGREDIËNTEN 
(VOOR EEN BROUWSEL 
VAN 8 LITER):
Voor de starter:
150 g biologische gember 
5 el ongeraffineerde rietsuiker
800 ml gefilterd water

Voor de gemberthee:
250 g gember
8 liter gefilterd water
400 g ongeraffineerde rietsuiker 
Sap van 4 citroenen
1 glazen bokaal van 1 liter
1 glazen recipiënt van 10 liter 
(type dame-jeanne)

BEREIDING:
1.  Maak een star ter door 2 eetle-

pels grof geraspte gember te men-
gen met 2 eetlepels suiker en 800 
ml water in een glazen bokaal. Roer 
goed met een houten lepel. Zet de 
starter in een warme ruimte en roer 
regelmatig. Voeg elke dag 1 eetle-
pel geraspte gember en 1 eetlepel  
suiker toe, tot je starter zichtbaar begint 
te bruisen. Dat kan al na een dag of 
twee, soms moet je wat langer geduld 
uitoefenen. 

2. Als je starter een teken van leven ver-

toont, maak je de gemberthee die de 
basis voor je gemberbier is. Snijd hier-
voor de gember in fijne schijfjes en kook 
ze in de helft van het water gedurende 
15 minuten onder deksel. Voeg de sui-
ker toe en roer goed. Verdun de sterke 
thee met de rest van het water, zodat 
de vloeistof sneller afkoelt. Laat verder 
afkoelen tot lichaamstemperatuur. Het 
is belangrijk om de starter niet toe te 
voegen als de vloeistof nog te warm is: 
dan laten de levende organismen die je 
hebt gekweekt meteen het leven. 

3. Zeef de stukjes gember uit de starter 
met een neteldoek of plastic zeef en 
voeg de starter bij de afgekoelde thee. 
Voeg het sap van de citroenen toe en 
laat het brouwsel verder fermenteren op 
kamertemperatuur in een grote glazen 
recipiënt. Roer af en toe. Als het gem-
berbier begint te bruisen is het klaar om 
te bottelen, dit gebeurt meestal na een 
dag of twee. 

4. Giet het gemberbier in steriele glazen 
f lessen en sluit af. Laat de f lessen nog 
een dag of twee op kamertemperatuur 
staan, zodat de drank kan carbonise-
ren. Let wel op dat de druk in de f les 
niet te groot wordt. Zet de flessen in de 
koelkast zodat het proces wordt stopge-
zet.

GEMBERBIER
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 INGREDIËNTEN 
 (VOOR 1 LITER):
 1 komboechazwam of scoby van 10 tot 50 g
 100 ml komboecha
 5 g losse zwarte thee (of 3 builtjes)
 60 g ongeraffineerde rietsuiker
 1 liter gefilterd water
 1 glazen bokaal van 1,5 liter

 BEREIDING:
1. Breng 250 ml water aan de kook en zet hiermee 

zwarte thee. Laat minstens 10 minuten trekken. 
Voeg de suiker toe en roer tot die is opgelost. Giet 
de gesuikerde thee in de glazen bokaal en vul aan 
met 750 ml koud water. Voeg de kleine hoeveel-
heid reeds gebrouwen komboecha toe. Voel goed 
of de vloeistof niet te warm is (de zwam is niet 
bestand tegen temperaturen boven de 40 °C) en 
voeg het stukje zwam toe. Sluit de bokaal af met 
een dunne (kaas)doek en een elastiekje of een 
touwtje. De thee heeft lucht nodig om te kun-
nen fermenteren, maar je wilt niet dat er stof of 
vliegjes in je komboecha belanden. Laat 7 tot 14 
dagen fermenteren op kamertemperatuur op een 
donkere plek. Proef of je de komboecha lekker 
vindt. Als de thee nog te zoet is, mag hij nog ver-
der fermenteren. Hoe langer je wacht, hoe minder 
suiker er overblijft.

2. Wanneer de thee goed smaakt, haal je de zwam 
uit de bokaal, samen met 100 ml van de thee. De 
rest giet je door een zeefje over in een glazen fles 
die je kunt afsluiten. Wanneer je de fles afsluit en 
de komboecha nog verder laat gisten op de f les 
bij kamertemperatuur, wordt CO2 gevormd en 
wordt de komboecha licht bruisend. Als je de fles 
in de koelkast bewaart, stopt de fermentatie.

3. Wanneer je de komboecha bottelt, kun je nog 
smaakmakers toevoegen voor de tweede fermen-
tatie. Stukjes gember, vers fruit(sap) of citrus, 
kruidenthee of honing kunnen een verrassende 
fles komboecha opleveren.

KOMBOECHA

 TIPS 
• Zwarte thee is de beste voedingsbodem voor 

komboecha, maar sommigen experimenteren 
succesvol met groene of witte thee. Gebruik 
zeker geen theesoorten waar aromatische 
oliën aan zijn toegevoegd, zoals earl grey. Ook 
kruideninfusen zoals kamille of linde zijn niet 
geschikt.

• Wanneer de zwam naar de bodem zinkt en niet 
binnen enkele uren opnieuw aan de opper-
vlakte drijft, zit je met een spijtig sterfgeval. Je 
zult opnieuw moeten starten met een nieuwe 
zwam. Als je een batch reeds gebrouwen kom-
boecha laat verder fermenteren op kamertem-
peratuur in een niet-afgesloten glazen bokaal, 
zal zich vanzelf een nieuwe laag op het opper-
vlak vormen.

• Elke fermentatieronde vormt de zwam een 
nieuwe laag. De nieuwe witte laag vormt zich 
boven aan de zwam. Na een aantal keer kun je 
de oudere, donkere lagen afpellen en doorgeven 
aan iemand anders om een komboechabrouw-
sel te starten, of op de composthoop zwieren. 

• Houd de komboechazwam goed in de gaten: 
hij moet steeds fris ruiken en mooi romig wit 
zijn. Onderaan kunnen zich weleens donkere 
draadjes met afzettingen van de zwarte thee 
vormen, die kun je afspoelen onder stromend 
water. Als zich iets vormt dat volgens jou 
schimmel is, is het veilig om de zwam en de vol-
ledige batch weg te keilen en opnieuw te begin-
nen. 

• Als je je komboecha uit het oog hebt verloren 
en de batch is zo zuur geworden dat je hem niet 
meer kunt drinken, kun je de zure komboecha 
inzetten zoals je wijnazijn zou gebruiken: in 
vinaigrettes of op salades. Of je lengt aan met 
wat fruitsap om hem aan te zoeten. 
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EINDE

INGREDIËNTEN 

(VOOR 1 LITER)

2 el waterkefirkorrels
50 à 100 g ongeraffineerde rietsuiker
1 liter gefilterd water
Sap van ½ citroen of 
½ citroen in schijven
Aromaten 
1 glazen bokaal van 1,5 liter

 BEREIDING
1.  Meng het water met de suiker in de gla-

zen bokaal. Roer goed tot de suiker is 
opgelost. Voeg de kefirkorrels en het 
citroensap toe. Laat 48 uur fermenteren. 
Zo krijg je een basisversie van waterkefir. 
Echt lekker wordt het wanneer je extra 
fruit en kruiden toevoegt. Een halve 
pompelmoes en vijf gekneusde karde-
mompeulen geven een geraffineerde, 
zachtroze limonade. Een halve citroen 
en sinaasappel in schijfjes resulteren in 
een tonic met citrussmaak. Een manda-
rijn en een kaneelstok geven een winters 

drankje. Als je de kefir niet te bitter wilt, 
snijd je de schil en het witte deel van de 
citrusvruchten weg, zodat enkel het 
vruchtvlees overblijft. In de zomer kun 
je met aardbeien of bosbessen fruitige 
soda’s maken. Je kunt ook een thee als 
basis gebruiken: zet een sterke hibiscus- 
of verbenathee en meng daar de suiker 
onder. Laat de thee wel afkoelen voor je 
de korrels toevoegt, ze verdragen geen 
temperaturen boven de 40 °C.

2.  Haal na twee dagen fermentatieproces 
het fruit, dat meestal bovenaan drijft, uit 
de bokaal en zeef de korrels met een plas-
tic zeef. Spoel de kefirkorrels met water 
en start opnieuw met het recept hierbo-
ven. 

3.  Bottel het brouwsel in een afsluit-
bare f les en laat nog een dag of twee op 
kamertemperatuur carboniseren. Let 
op dat de druk niet te groot wordt in de 
fles, anders heb je kans op ontploffings-
gevaar. Zet de soda in de koelkast om de 
gasvorming te stoppen. 

WATERKEFIR

 TIPS
• Omdat kefir brouwen een snel proces is, trap je misschien op je adem als je 

elke twee dagen een nieuwe batch moet opstarten. Als je even pauze wilt, kun 
je de korrels in een water-suikeroplossing in de koelkast zetten. Zo kun je ze 
een tweetal weken bewaren zonder extra te voeden. Je kunt ook proberen je 
kefirkorrels in te vriezen of te drogen en ze later weer tot leven te wekken. 

• Kefirkorrels kunnen ook andere zoetmakers als suiker omzetten. Zo kun je 
water zoeten met ahornsiroop of agave, rijst- of gerststroop. 

• Kefirkorrels kun je online kopen (let wel op dat je waterkefir bestelt en niet 
de variant om melk mee te fermenteren) of je kunt via de Facebookgroep 
Kefirkorrel Vlaanderen op zoek naar mensen die er te veel hebben. 
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