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MAAK HET 
MET MELK

Nu de melkboer voorzichtig opnieuw zijn 
intrede doet in de stad, is de tijd rijp om 
ook je eigen keuken om te bouwen tot een 
zuivelfabriekje. Een liter (rauwe) melk tover 
je om tot yoghurt of verse kaas en room schud 
je zo tot boter. Met niets meer dan wat liefde, 
een neteldoek, een snuf zout en een portie 
vriendelijke bacteriën. 
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INGREDIËNTEN
2 liter verse melk 
(rauw of gepasteuriseerd, 
geen UHT)
½ tl zout
75 ml citroensap
Kookpot
Neteldoek
Vloeistofthermometer

BEREIDING
1. Verwarm de melk traag tot 85 °C, roer 
regelmatig. Wanneer de melk op de juiste 
temperatuur is, voeg je het citroensap en 
zout erbij. Roer zacht en dek de kookpot 
af. Zet twee uur op het aanrecht en roer 
af en toe zachtjes om de korreltjes te vor-
men. Als je niet roert, krijg je ook een lek-
ker resultaat, maar de kaas zal smeuïger 
zijn van textuur.
2. Bekleed een vergiet met een neteldoek 
en stort de kaas erin. Laat even staan 
zodat de wei goed uitlekt. Bewaar de kaas 
in een afgesloten bokaal in de koelkast 
tot gebruik.

HÜTTENKAAS

✂

Een frisse, korrelige verse kaas waarbij de magie wordt teweeggebracht door een 
enkele citroen. Door het zure citroensap zal de melk schiften in vloeistof (wei) en 
eiwitten die samenklitten (wrongel). Bij dit proces van stremmen houd je enkel 
de vaste bestanddelen van de melk over, dus je opbrengst per liter is niet gigan-
tisch. Maak voldoende, zodat je waar krijgt voor je inspanning.

TIP
De wei die je overhoudt kun je recupereren en gebruiken in de keuken. Gekoelde 
wei is een frisse basis voor smoothies. Vervang de gebruikelijke yoghurt of melk 
door dezelfde hoeveelheid wei. Voeg er wat fruit aan toe en mix tot een fris en 
licht tussendoortje. In Californië zijn de eerste flessen gebottelde wei al gespot: 
door het hoge eiwitgehalte en afwezigheid van vet en suiker wordt het er gepro-
moot als de ideale, gezonde sportdrank. »
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INGREDIËNTEN
1 liter verse melk (werk niet 
met UHT-melk, die melk is
op zo’n hoge temperatuur verhit 
dat ze niet geschikt is om te 
verwerken tot yoghurt, 
rauwe of gepasteuriseerde 
melk is prima)
1 volle el levende yoghurt
Kookpot
Vloeistofthermometer
Thermos met brede hals en 
inhoud van minstens 1 liter

BEREIDING
1. Verwarm de melk langzaam 
tot 85 °C, roer regelmatig. Door 
de melk te verhitten, klitten de 
eiwitten samen en verbeter je de 
structuur van wat straks yoghurt 
wordt. Laat de melk af koe-
len tot 45 °C en voeg een lepel 
yoghurt toe als starter. Roer goed. 
Verwarm de thermos voor door er 
heet water in te gieten en even te 
laten staan.
2. Schenk de melk in de voor-
verwarmde thermos en sluit af. 
Laat vier uur staan en check of 
de yoghurt voldoende gedikt is. 

Indien niet, laat nog een paar uur 
verder werken. Schep over in een 
glazen pot die je kunt afsluiten en 
bewaar tot gebruik in de koelkast.
3. Om van je yoghurt een frisse 
smeerkaas te maken, heb je niets 
meer nodig dan een neteldoek. 
Meng 1 tl zout onder de yoghurt 
en schep de yoghurt in een vergiet 
dat je bekleedt met een neteldoek. 
Je kunt de doek samenknopen en 
ophangen aan de kraan, zo kan 
de yoghurt een hele nacht uitlek-
ken. ’s Ochtends heb je een stevige 
hangop die heerlijk smeert op 
brood. 

YOGHURT

Tot Nobelprijswinnaar en immunoloog Ilja 
Mechnikov begin vorige eeuw de gezondheid 
van kranige oudjes in Rusland en Bulgarije in 
verband bracht met hun dagelijkse portie gefer-
menteerde melk, was yoghurt in onze contreien 
een exotische rariteit. Door die ontdekking vie-
len ook de Europeanen massaal voor de charmes 
van de melkzuurbacterie. De bacteriën verteren 
de lactose uit de melk, zodat wij dat niet meer 
moeten doen. Niet enkel verzorgen de bacteriën 

al wat voorverteerwerk, ze creëren ook een frisse, 
rinse smaak. Yoghurt maken is zo vreselijk mak-
kelijk dat het weleens minder inspannend zou 
kunnen zijn dan je jas aantrekken om naar de 
winkel te gaan. Je kunt vertrekken van een schep 
yoghurt (met levende fermenten) die je koopt of 
je kunt op zoek naar een oorspronkelijke, com-
plexe yoghurtcultuur waarvan de werkzame bac-
teriën tegen een stootje kunnen. Tips om die op 
het spoor te komen vind je het kader hieronder.

TIP
Met yoghurt uit de winkel kun je niet eindeloos 
verder kweken zoals in de goede oude tijd. Zo’n 
cultuur is samengesteld in een labo en is minder 
robuust dan haar voorgangers: enkel de hoogst-
noodzakelijke bacteriën zijn eruit gefilterd. De 
rest mocht niet mee. In een beetje vijandige 
omgeving geven deze starters het dan ook snel 
op. Op zoek dus naar sterke, vitale yoghurt-
starters waar je een leven lang mee verder kunt 
door telkens een schepje van de vorige lading 
te gebruiken. Je kunt een rugzak aansnoeren 
en richting de Bulgaarse bergen trekken of je 

kunt als digitale avonturier de spelonken van het 
wereldwijde web ontdekken. Via diverse online-
shops kun je gedroogde Bulgaarse yoghurt-
starters opsnorren met een zachte volle smaak 
of skyr, een IJslandse yoghurtcultuur voor wie 
houdt van scherpe, zure yoghurt. Deze laat-
ste is een mesofiele yoghurt, een yoghurt die 
dikt zonder te verwarmen. Als je het liefst op 
Belgisch grondgebied blijft, raden wij de online-
shop Beneficial Cultures aan, gerund door een 
Limburgse bio-ingenieur, met een indrukwek-
kend aanbod yoghurtbacteriën van de noorde-
lijke regionen tot Japan.
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INGREDIËNTEN
500 ml room met een hoog 
vetgehalte (minimaal 40%)

BEREIDING
1. Giet de room in een grote glazen 
bokaal die je afsluit met een goed pas-
send deksel. Schud de bokaal stevig heen 
en weer tot de room stijf is. Op dit punt 
moet je even op je tanden bijten: je blijft 
schudden tot de massa opnieuw in bewe-
ging komt en zich uiteindelijk opsplitst 
in karnemelk en vlokjes botervet. Blijf 
nog even verder schudden tot alle stukjes 
boter aan elkaar kleven.

2. Bekleed een vergiet met een netel-
doek en zet het in een mengkom om de 
karnemelk op te vangen. Open de bokaal  
en giet de botermelk door de zeef. De 
boter die achterblijft, moet je wassen 
met koud water om alle karnemelk uit de 
botermassa te spoelen, zodat je de boter 
langer kunt bewaren. Kneed de boter 
met je handen terwijl je ze spoelt onder 
ijskoud water, zodat je alle vocht eruit 
knijpt. Het is handig om dit in de kaas-
doek te doen, zo blijft de boter mooi bij 
elkaar. 
3. Verpak de boter luchtdicht en bewaar 
in de koelkast. 

BOTER

Boter maken is een eenvoudig werkje dat je zowel het plezier van een miraculeuze 
transformatie als een stevige work-out bezorgt. Het is een kwestie van driftig 
schudden tot de vetcellen in de room het opgeven, openbarsten en prachtige gele 
botervlokjes vormen. De karnemelk die overblijft, kun je drinken of gebruiken 
om te bakken: pannenkoeken of scones worden er erg lekker door. 

TIP
Het duurde vroeger een paar dagen eer de boer genoeg room had verzameld om 
boter te maken. Elke dag werd de verse melk afgeroomd en bewaard. Tegen het 
moment dat er boter werd gemaakt, was de room al een beetje verzuurd. Dat 
leverde boter met een pittige, volle smaak op. Rauwe room die spontaan verzuurt, 
is nu moeilijk te verkrijgen, maar je kunt gerijpte boter maken door zelf micro-
organismen toe te voegen om het fermentatieproces op gang te trekken. Als je 
deze gefermenteerde boter eens wilt testen, kun je het vorige recept aanpassen 
door een lepel yoghurt aan de room toe te voegen en ze 24 uur op kamertempera-
tuur te laten rijpen. Daarna ga je verder zoals hierboven beschreven. 
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