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FERMENTEREN
Bewaar je oogst in een pot

Culinair Nederland is in de 
ban van fermenteren, een heel 
oude methode om met behulp 

van micro-organismen 
voedingsmiddelen te

maken. Volgens
Elbrich Fennema 
heeft ook de tuinier 
reden om het fermen-

teren te omarmen. 
Het is namelijk een 

goede techniek om de 
overvloed uit de moestuin te 
verwerken.

nze voorouders koesterden onzichtbare 
organismen. Ze kweekten bijvoorbeeld op 
grote schaal Saccharomyces cerevisiaea. Goede 
kans dat ze de teelt van deze bacteriën eerder 

onder de knie hadden dan die van noten, zaden, groente 
of fruit. De sporen van deze bacteriën zijn terug-
gevonden in neolithische nederzettingen in de vorm 
van alcohol. Onze voorouders zullen ongetwijfeld niet 
hebben geweten wat ze deden, in de zin van Latijnse 
namen en biologische of chemische processen. Tege-
lijkertijd wisten ze heel goed wat ze deden: ze konden 
wijn maken van fruit en/of honing. Het proces dat onze 
voorouders al kenden, heet fermentatie. Je zou het de 
smakelijke tegenhanger van rotting kunnen noemen. 
Iedereen weet dat rot volgt op rijp. Maar met een beetje 
geluk en/of een beetje sturing kan een ingrediënt dat ten 
prooi is gevallen aan bacteriën, lekkerder of gezonder of 
langer houdbaar uitpakken dan het origineel. 
Een goed voorbeeld is zuurkool. Zuurkool is gefermen-
teerde kool. Het is langer houdbaar dan kool, het is 
lekkerder (vinden velen) en het is ook nog eens gezon-
der dan kool (denk aan de zeelui die de scheurbuik 
bespaard bleef als ze zuurkool aan boord hadden). 
Zuurkool wordt gemaakt door er zout aan toe te 
voegen. De meeste ’rottige’ bacteriën zijn niet bestand 
tegen zo’n zout milieu. Maar melkzuurbacteriën juist 
wel. En laten dat nu juist bacteriën van het goede soort 

O

Foto: GAP Photos

Fermenteren_0916.indd   1 12-02-18   12:50



145D E  N A T U U R L I J K E  T U I N

zijn! Het soort waar je darmflora blij van wordt. Hoe meer 
van deze goede bacillen in je darmen, hoe minder plek 
voor slechte indringers.
Het is eigenlijk jammer dat de schadelijke bacteriën zo 
overheersen in de reputatie van deze reusachtig uitgebreide 
familie. Bacteriën zijn bijna synoniem geworden met ’ziekte-
verwekker’. Terwijl maar één procent van de bacteriën 
gevaarlijk is voor de gezondheid. Gelukkig kantelt  
het bacterie-beeld een beetje. Het museum 
Micropia in Amsterdam, naast Artis, doet een 
mooie poging om hun onzichtbare wereld 
in beeld te brengen, en te laten zien hoe 
mooi, veelzijdig en alomtegenwoordig 
bacteriën zijn,  en op hoeveel manieren 
ze toegepast kunnen worden: van water-
zuivering tot geneesmiddel. Ook wordt 
steeds meer bekend over de relatie tussen 
plantenwortels en bacteriën. Zoals de mens 
zich ’bedient’ van een darmflora, zo doen plan-
ten een beroep op specifieke bacteriën in de grond.
Voor de tuinier is fermenteren interessant omdat het een 
goede techniek is om overvloed uit de moestuin te verwerken 
zonder dat de vriezer aan hoeft. Het kost alleen een beetje 
van je eigen energie; verder is het een low-tech, low-energy 
oplossing om oogst lang(er) te kunnen bewaren. Waar-
schijnlijk zijn je darmen je ook zeer dankbaar, en hopelijk 
beleven je smaakpapillen ook veel plezier aan de bacillen! 

Gulle bacteriën 
Misschien weet je het nog uit de tijd dat je zelf kefir maakte: 
binnen een paar dagen heb je twee keer zoveel kefir- of 
yoghurtplant als waar je mee begon. En kun je zelf weer 
uitdelen! Hetzelfde geldt voor zuurdesem: in een paar uur 
tijd kun je je desem laten verdubbelen. Als je honingwijn 

brouwt, kun je het volgende brouwsel een super-
start geven door er wat van de vorige aan toe 

te voegen. Bij ziekte is het naar dat bacteriën 
zich zo snel vermenigvuldigen, maar in 

het geval van fermentatie kun je juist je 
voordeel doen met hun levenslust. 
Fermentatie is overal aanwezig. Volgens 
schattingen heeft misschien wel een 
derde van het voedsel op aarde een 
of andere vorm van fermentatie door- 

lopen. Denk aan bier, wijn, yoghurt, 
kaas, brood, azijn. Maar ook zwarte 

thee, koffie en vanille danken hun rijpe, 
diepe smaak aan fermentatieprocessen. 

Deze voedselproducten bestaam al sinds mensen-
heugenis. Maar nu fermentatie helemaal in is, hebben 
steeds meer restaurants fermentatieproducten op de kaart 
staan. Wat te denken van een pittige kimchi (Koreaanse 
gefermenteerde kool met peper en knoflook) voor bij de 
borrel, gefermenteerde bloemkoolroosjes in de salade of 
kombucha in de cocktails! 

LINKER- 
PAGINA
Overvloed uit de 
moestuin.

DEZE PAGINA
Linksboven I 
Zuurkool van 
groene en rode 
kool.
Inzet I Kefir, een 
mengstel van bac-
teriën en gisten.
Boven I Ge-
fermenteerde 
groente blijft lang 
goed.
Links I De melk-
zuurbacteriën in 
gefermenteerde 
kool (zuurkool) 
zijn goed voor de 
darmflora.2
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MEER WETEN?
De oeroude kunst van het fermenteren wordt weer herontdekt. Toonaan-
gevende chef-koks experimenteren driftig. Recent verschenen in Nederland 
twee boeken over fermenteren, en dan vooral over de culinaire mogelijk-
heden: Over rot van Jessica Lek en Meneer Wateetons, en Verrot lekker van 

Christian Weij. De absolute fermentatie-goeroe is Sandor Elix Katz. 
Zijn boek The art of fermentation is een standaardwerk: ge-

schiedenis, biologie en scheikunde komen erin aan bod. Maar 
vooral is het een grondige documentatie van fermentatie-

processen van over de hele wereld. Helaas is het nog niet 
in het Nederlands vertaald.
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Boven I Er komt 
geen vriezer aan 
te pas.

Links I Snijd
stevige groen-
ten in stukjes of 
reepjes. 

GROENTE FERMENTEREN
DOE JE ZO:

• Spoel een weckpot om met kokend 
water. Snijd stevige groenten (wortel, 
biet, kool, ui, bleekselderij, courgette) 
aan stukken of in reepjes. Doe de 
groenten in de weckpot, ongeveer tot 

de hals. Proppen mag! Dek af met 
een koolblad. 
• Maak een zoutoplossing van
2 procent: dus 20 gram zout in een 
liter water. Giet dit bij de groenten
in de pot tot alles onder staat.
Probeer trucjes om je groenten
zoveel mogelijk onder water te 
houden. Bijvoorbeeld door een stuk 
wortel dwars over het koolblad klem 
te zetten in de ’schouders’ van de 
weckpot. Doe de weckpot dicht, in-
clusief rubberen ring. Plak een sticker 
op je weckpot met inhoud en datum. 
• En dan maar wachten. De bacte-
riën en enzymen die in de weckpot 
aan het werk zijn, produceren
vluchtige gassen, waaronder zwavel-
verbindingen. Als de druk in de pot 
oploopt, zal er af en toe een pufje 
ontsnappen langs de rubberen ring. 
Dat is een goed teken! 
• Je kunt na een week of drie à zes 
een stukje groente uit de weckpot 
vissen om te proeven. Je ontdekt van-
zelf hoe gefermenteerde groente zich 
ontwikkelt. De een houdt meer van 
fris, de ander meer van rijp. Zodra je 
tevreden bent met de smaak, zet je je 

weckpot in de koelkast. Dan stopt het 
fermentatieproces om en nabij. 

Tip: De smaak van gefermenteerde 
groente gaat goed samen met bij-
voorbeeld curries. 
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WAAR TE
KOOP? 
Bokashi-
emmers en 
bokashi-
starter vind 
je bij www.
tuinen-shop.nl.

oor je keukenafval te 
laten fermenteren in 
een bokashi-emmer, 
kun je het omzetten 

in hoogwaardige voeding voor je 
tuin. Voordeel van bokashi is dat je 
daarin ook dingen kunt verwerken 

die in een composthoop niet 
thuishoren, zoals gekookte etens-
resten. Een bokashi-emmer wordt 
luchtdicht afgesloten, je kunt hem 
dus zelfs in je keuken neerzetten. 
Elke keer dat je een laag keukenafval 
toevoegt, moet je het besprenkelen 

met een handje vol bokashi-starter 
(tarwe-zemelen geïmpregneerd 
met effectieve micro-organismen), 
die het fermenteerproces op gang 
brengen. Als de emmer vol is, laat 
je hem ongeveer twee weken staan, 
waarna de inhoud gefermenteerd is 
en gebruikt kan worden. Tijdens het 
fermenteren tap je via een kraantje 
het overtollige vocht af. Dit kun 
je als vloeibare planten-voeding 
gebruiken, in een verhouding 
1:100 verdund met water.
De gefermenteerde
inhoud van de bokashi-
emmer kun je in je tuin in-
graven, toevoegen aan de 
composthoop (het versnelt 
het composterings-proces) 
of je kunt het gebruiken in 
grotere bakken en potten. 
Hiervoor breng je in een pot 
eerst een laag potgrond aan, 
dan een laag bokashi en dan 
weer potgrond. ✽
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