
Waterkefir  

 
 

Ingrediënten  voor 100 gram waterkefir 

 100 gram (nattige) waterkefir 

 1 liter water 

 Tussen 30 - 70 gram bio suiker 

 1 of 2 ongezwavelde bio vijgen  

Optioneel  

 Andere gedroogde vruchten 
(ongezwaveld en biologisch) 

 Ander vers fruit 

 Halve citroen/ scheutje appelazijn 

 Himalaya zout/ baking soda/sole  

 Smaakversterker zoals 
vanillestokje, gember, thee 

 Eischalen 

Benodigdheden  

 Weckpot van min. 1.2 liter of 
een andere afsluitbare pot 

 Zeef (kunststof) 

 Lepel (plastic of hout) 

 Fles min. 1 liter 
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1. Wat is kefir? 

Kefir betekent letterlijk ‘goed voelen’ en vindt zijn oorsprong in het Turkse Keif. De 

kefircultuur is eeuwen oud en afkomstig uit de noordelijke Kaukasus. 

Er zijn twee soorten kefir: waterkefir en melkkefir. Vanwege het "groeien" worden ze ook 

wel kefir- of yoghurtplanten genoemd, wat eigenlijk niet klopt want Kefir is niet 

plantaardig, maar een zwam (= een schimmel). Dit bestand werkt alleen de waterkefir 

verder uit. 

Waterkefir is een gezonde, frisse en lichtbruisende drank die veel vitamines, mineralen, 

essentiële aminozuren en probiotica bevat. De basis voor deze drank is water met daarbij 

de kefirkorrels en (fruit)suikers. De kefirkorrels zijn transparant en zeer broos, hoekig en 

met het uiterlijk van kristallen. De korrels zijn een samenwerking van gisten (eencellige 

schimmel) en bacteriestammen, die het suiker omzetten in melkzuur, koolstofdioxide 

(koolzuur) en een klein beetje alcohol. Na het fermentatieproces van ongeveer 48 uur kun 

je de kefir drinken.  

Fermenteren  

Gefermenteerd voedsel is een bron van gezondheid voor het lichaam. Fermenteren is een 

chemische verandering in natuurlijke producten. Deze komt tot stand door schimmels of 

bacteriën die het fermentatieproces in gang zetten. Bij de productie van veel dagelijks 

genuttigde voeding wordt fermentatie toegepast, voorbeelden hiervan zijn: bier, kaas, 

zuurkool en azijn. 

Suiker 

Ondanks dat er suiker aan de drank wordt toegevoegd, bevat het na de bewerking nog 

slechts 2-4 gram restsuiker per liter. Dit komt doordat de kefirkorrels zich voeden met 

het suiker. 

Koolzuur  

Koolzuur(gas) is een eindproduct van de volledige verbranding van voedingsstoffen, in dit 

geval de suiker die door de gisten en bacteriën wordt opgegeten. Koolzuur is kleurloos, 

smaakloos en geurloos, maar zorgt voor de prik/bubbeltjes in het drankje.  

Alcohol  

Door de gisting ontstaat er alcohol (0,5%- 2%). Hoe langer de kefir staat te fermenteren, 

hoe meer gisting en hoe groter de alcoholische smaak. Zet de kefir op een minder warme 

plaats, maar wel in het licht, voor minder alcohol.   

Maar geen zorgen… een rijpe peer of banaan bevat ook 0,5% alcohol. 

 

2. Gezondheidsvoordelen  

Kefirdrank is enorm gezond en levert veel op. Zeker na een antibiotica kuur, is het de 

perfecte manier om je darmflora weer in evenwicht te brengen. Maar ook voor ander 

kwalen is dit erg gezond of om gewoon preventief te gebruiken. 

Kefir bevat een hoog gehalte aan vitaminen (b1, b2, b6, b12, C, D, H en K) en bevordert 

de vertering van zetmeel, suikers en alcohol in het lichaam. Door de hoge zuurgraad van 

de drank sterven tevens parasieten en andere onwenselijke bacteriën in de darmen.  

Probiotica  

Gefermenteerde voedingsmiddelen brengen probiotica in je darmen, oftewel: goede 

bacteriën die de darmflora (zijn de bacteriën in je darmen) verbeteren. Aangezien je 



lichamelijke en mentale (on)gezondheid begint in de darmen (zo bevindt zich hier 80% 

van ons immuunsysteem), is het erg belangrijk deze fit te houden. 

Meer info over probiotica:  
https://www.paleo.nl/de-beste-probiotica/  

http://leefbewust.nu/probiotica-ziekten/http://leefbewust.nu/probiotica-ziekten/  

 

Resultaten uit onderzoek 

Uit onderzoek blijkt verder dat kefir helpt om de verstoorde darmbalans weer in balans te 

krijgen, bijvoorbeeld na een antibioticakuur (Rodrigues et al., 2005). Ook blijkt uit 

verschillende onderzoeken dat kefir een gunstige werking heeft op diarree als gevolg van 

het gebruik van antibiotica (Merenstein D, Foster J et al., 2009). 

Kefir kan mogelijk bloeddruk- en cholesterol verlagend werken, aldus onderzoek in 2004 

(Maeda et al.) 

Het drinken van kefir is ook zeer geschikt bij een detox, om de ontgiftende werking 

(Belen, 2005). 

Onderzoek in Canada (Vohra S, Kemper K et al., 2006) spreekt van toenemend bewijs dat 

het gebruik van probiotica helpt bij het behandelen en voorkomen van gastro-intestinale 

ziektes als prikkelbaar darmsyndroom, ziekte van Crohn. 

Kefir heeft antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen (Cevikbas A, Yemni E et al., 

1994). 

 

3. Benodigdheden  

Kunststof voorwerpen 

 Gebruik kunststof/ plastic voorwerpen, want kefir kan niet tegen 

metaal. Door de PH-waarde van de kefir i.c.m. het water en 

metaal ontstaat er een elektrische lading, waar de kefir bij 

meermalig gebruik zelfs dood aan kan gaan.  

 De meest perfecte zeef heb je bij de Hema (€5,00), zie plaatje. 

 
Afsluitbare pot 

 De pot hoeft niet perse hermetisch afgesloten te kunnen zijn, zoals bij een 

weckpot het geval is. Je kunt ook gewoon een deksel op de pot laten rusten, 

zonder dat een beugelconstructie het geheel luchtdicht afsluit. Gevolg zal zijn dat 

de overdruk door koolzuurgasontwikkeling zijn weg naar buiten kan vinden, dit 

doet niets af aan de kwaliteit, hooguit zal er wat minder prik in de kefirdrank 

aanwezig zijn.  

 Zorg er wel voor dat er geen stof of andere vervuiling in de pot kan komen tijdens 

het rijpingsproces. 

 

Waterslot 

Het beste is om waterkefir te bereiden, zonder dat er verse lucht met zuurstof bij de 

bereiding kan komen. De kefir doet namelijk het liefst zijn werk in een zuurstofarme 

omgeving, waar er ook geen nieuwe aanvoer is van mogelijk schadelijke bacteriën en 

schimmels. Dit effect wordt bereikt door middel van een zogenaamd waterslot. Dit 

waterslot zorgt ervoor dat de korrels vrij blijven van besmetting met ongewenste 

bacteriën die in de lucht dwarrelen door de buitenlucht vooral buiten te houden. Een  

ander bijkomend voordeel van een waterslot is, is dat de overdruk die in de pot wordt 

opgebouwd door de CO2-ontwikkeling, naar buiten kan. Eenrichtingsverkeer dus, precies 
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wat je wilt. Dit is zeker niet noodzakelijk, maar heeft wel een gegarandeerd beter en 

vooral ook blijvend goed resultaat. 

4. Bereiden  

Klaarmaken 

1. Kefir is uitermate gevoelig! Zorg daarom voor schone handen als je de kefir gaat 

bereiden. 

2. Vul de pot met water, voeg de suiker toe en roer even goed om of schud met de 

fles totdat de suiker (bijna) is opgelost. 

3. Voeg nu de kefirkorrels toe aan het water, de vijg (in zijn geheel) en eventueel de 

andere optionele dingen, zoals: (gedroogd) fruit, zout, eischalen of de citroen. 

4. Sluit nu de pot af en zet hem op een lichte plaats (niet in de volle zon), bijv. op de 

vensterbank in de keuken.  

5. Ongeveer na een uur zal er beweging in de korrels komen. Er zullen belletjes te 

zien zijn en de korrels zullen naar de oppervlakte stijgen en weer dalen.  

24-48 uur later 

Een belangrijk aandachtspunt is dat door het gisten (=suiker wordt omgezet in alcohol) 

de koolzuurgasontwikkeling behoorlijk op kan lopen. Het is niet ondenkbaar dat een 

weckpot ontploft, als de bereiding te lang staat, bij verkeerde verhoudingen (bv. 

overschot aan suiker bij waterkefir) of als er weinig ruimte boven de vloeistofspiegel is. 

Haal daarom minimaal één keer per dag de druk van de weckpot door deze te openen. 

Vergeet je af en toe de deksel te openen, leg dan een katoenen doekje tussen de deksel 

en de pot en doe dan de deksel dicht. Zo ontsnapt er toch wat lucht uit. Of neem gewoon 

een pot die niet hermetisch afsluit. 

Roer de kefir minimaal éénmaal per dag om met een plastic of houten lepel. 

Na  24 - 48 uur is de kefirdrank klaar voor gebruik. Het meest gebruikelijk is om voor de 

48 uur te gaan. Hoe langer je de kefir laat staan, hoe meer suiker het opeet (= meer 

probiotisch). Als je deze dus langer dan 48 uur laat staan, moet er nog wat suiker bij 

worden gedaan, omdat er anders geen voedsel meer is voor de korrels. 

TIP voor mensen met darmklachten: 

 Bij verstopping de kefir 24 uur laten staan, dan werkt het laxeren. 

 Bij diarree de kefir langer dan 48 uur laten werken, dan werkt het stoppend. 

 De 48-uurs kefir werkt normaliserend. 

Proces opnieuw starten 

De kefirkorrels kunnen nu weer opnieuw worden gebruikt. De kefir groeit erg hard en 

verdubbeling per twee dagen is gangbaar. De korrels kun je voor een nieuwe bereiding 

eerst wegen voor de juiste verhoudingen. Daarnaast kun je zo bijhouden hoeveel de 

korrels zijn gegroeid.  

Verwijder eerst het fruit: de vijgen kunnen worden weggegooid (of stop ze in je smoothie) 

omdat hier geen smaak meer aan zit, de eventuele citroen apart houden.  

Nu kan de drank worden overgegoten in een glazen fles (o.i.d.), de korrels daarbij 

opvangen in een zeef en al dan niet afspoelen onder koud of lauw stromend water. 

Gebruik nooit heet water, want daar krimpen de korrels van. Het is beter als je gezonde 

kefir helemaal niet of niet te vaak spoelt. De gistcultuur zorgt namelijk voor zijn eigen 

gezonde evenwicht. Te vaak spoelen zal dat evenwicht verstoren. 

De eventuele citroen kun je uitknijpen en toevoegen aan de kefirdrank.  



Schoonmaken van de spullen 

Voor het schoonmaken van de gebruikte spullen, wordt alleen warm water gebruikt en 

geen afwasmiddel! Ook is het goed om een aparte afwasborstel te gebruiken, die dus 

alleen voor de waterkefir materialen gebruikt wordt. 

Als het grondiger gereinigd moet worden, kan dit op een veilige manier met baking soda. 

Gebruik een paar eetlepels voor een pot i.c.m. heet/warm water en laat het een 

kwartiertje/half uurtje staan. Afspoelen met koud water. Er blijft na afspoelen géén residu 

of resten achter. Schoon is dan ook echt schoon. En mocht dit wel het geval zijn, is het 

ook niet schadelijk voor de korrels. 

 

5. Ingrediënten   

Water 

 Je kunt gewoon kraanwater gebruiken, maar als je het zuiver wilt houden, gebruik 

je gefilterd water met een korreltje keltisch zeezout of himalayazout (om 

mineralen toe te voegen). Of gewoon mineraalwater. Gedestilleerd water en 

gefilterd water is niet goed voor de korrels. 

 Het water moet op kamertemperatuur zijn, lauw water of koud water uit de kraan 

is goed. Liefst geen water uit de koelkast, dat is vaak te koud. Van  warm water 

krimpen de kefirkorrels. 

 De groei van de kefir is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid kalk die er in het 

drinkwater zit en dit verschilt per plaats. Hoe meer kalk er in het water zit, hoe 

beter de kefir groeit. Mocht je te maken hebben met kalkarm water, kun je ook een 

aantal gekookte (dan zijn de bacteriën dood) eierschalen bij de kefir leggen. Hier 

zit namelijk ook redelijk wat kalk in. 

 

Biologische producten  

Gebruik alleen biologische producten, dus bio suiker en bio gedroogde en ongezwavelde 

vruchten. Als je vers fruit gebruikt, is dit minder van belang, mits je dit zonder schil 

toevoegt. De kefir is erg gevoelig voor verontreiniging: bestrijdingsmiddelen en sulfieten 

hebben een zeer slechte invloed op de kwaliteit van de waterkefir. De kefir wordt minder 

actief en kan zelf een dodelijke afloop hebben.  

Suiker 

Experimenteren met suiker 

 Van de zuivere suikersoorten geeft biologische suiker stabiel goede resultaten, in 

rietsuiker willen nog wel eens wat verontreinigingen zitten. 

 Je kunt zelf de hoeveelheid suiker die je toevoegt bepalen en hiermee 

experimenteren. Stop je er te weinig (fruit)suikers in, groeien de korrels niet of 

gaan ze zelfs dood. Stop je er teveel in, heb je waarschijnlijk nog wat restant 

suiker in je drankje.  

 Hoeveel suiker er nog in zit kun je proeven, is de kefir zoet dan heb je teveel 

suiker toegevoegd en heeft de kefir dat nog niet opgemaakt. Het hoort lichtzurig 

te zijn. 

 

Geen suiker gebruiken 

Eventueel kan er zo goed als suikervrij gewerkt worden. Gebruik dan ofwel meer vruchten 

en minder suiker, of helemaal geen suiker meer, maar dan nog wat meer vruchten. 

Uiteraard kost dat wat meer, aangezien biologische vruchten vrij kostbaar zijn. De suikers 

die in de vrucht zitten, worden door de kefir als voedsel opgebruikt. Er blijven wel wat 

restsuikers achter, maar die zitten grotendeels in de vruchten zelf. Bedenk wel: hoe 

minder suiker er wordt toegevoegd, hoe zuurder de drank wordt. 



Gezondere suiker 

Als je gebruik wilt maken van gezondere suiker, kan er ook gewerkt worden met 

palmsuiker, kokosbloesemsuiker of oerzoet. Echter zitten hier erg veel mineralen in, voor 

de kefir soms te veel. Gebruik dit dan ook niet elke keer, maar zo af en toe. En als het 

wordt gebruikt, gebruik het dan i.c.m. andere suiker, bv. rietsuiker of biologische 

kristalsuiker.  

 

Honing/ agavesiroop/ahornsiroop/ diksap 

Gebruik geen honing als zoetstof. Honing is namelijk antibiotisch en gaat dus de strijd 

aan met de in de kefir aanwezige bacteriën en gisten. De kefir zal langzaam maar zeker 

afsterven. 

Verder voorzichtig zijn met agavasiroop en diksap. Aan de hand van de etiketten kan je 

niet of zeer moeilijk achterhalen hoe het productieproces is geweest en of en welke 

toevoegingen zijn gebruikt. Ook gezwavelde vruchten kunnen uiteindelijk in een 

"biologische" siroop verwerkt zijn. 

Stevia  

Stevia (in welke vorm dan ook) kan niet worden gebruikt. Het is slechts een zoete smaak 

en geen suiker of koolhydraat, waardoor de kefir zich daar niet mee voedt.  

Wat wel mogelijk is, is het tekort aan zoete smaak van de gewonnen kefirdrank, achteraf 

bijzoeten door er wat stevia bij te doen. 

Fruit 

Vijgen  

Het toevoegen van een vijg is belangrijk, omdat hierin een bepaalde groeifactor zit die 

niet in ander gedroogd fruit is te vinden en die stimulerend werkt op de kefirorganismen. 

Maar er zijn ook mensen die beweren dat het prima zonder vijg kan en het met ander 

fruit of alleen maar met suiker wegzetten. 

Gedroogd fruit  

Gedroogde vruchten zijn gemakkelijk en lang houdbaar. Door er het vocht uit te 

onttrekken, is de structuur gewijzigd, maar blijft een groot deel van de smaak bewaard of 

wordt deze zelfs versterkt. Door weken wordt een deel van de smaak opnieuw 

beschikbaar. Daarnaast bevat het veel (fruit)suikers, waar de kefir zich mee voedt. Ideaal 

dus voor het gebruik van waterkefir. Je kunt in principe elk fruit toevoegen. Probeer 

bijvoorbeeld eens dadels, abrikozen, rozijnen of gedroogde bosbessen.  

Vers fruit 

Gedroogd fruit is beter, omdat dit veel meer fruitsuikers bevat. Maar er kan ook gerust 

vers fruit worden toegevoegd en het wint enorm aan smaak wanneer er vers fruit wordt 

toegevoegd. Gebruik fruit dat genoeg suikers bevat (dus rijpe en smaakvolle vruchten), 

zoals ananas, mango, banaan, etc.  

Alle vruchten moeten vooraf in stukjes of schijfjes gesneden worden. de schil kan ook 

gebruikt worden (zeker bij citrusvruchten) op voorwaarde dat deze biologisch zijn (kefir 

kan slecht tegen de chemisch behandelde schil).  

Recensie op internet: Ik ben in eerste instantie begonnen met het toevoegen van rozijnen, 

abrikozen en vijgen en dergelijke om waterkefir te brouwen. Dit vond ik verre van ideaal. 

Ik vond dat het fermenteren een stuk langer duurde en de smaak lang niet zo 

uitgesproken was. Ook vond ik het een heel gepiel om de rozijnen en andere vruchten 



tussen de korrels uit te vissen. Door de kefirkorrels nu met alleen ongeraffineerde suiker 

te voeden, gaat het omzetten een stuk sneller.  

Citroen/appelazijn 

De citroen is optioneel en is alleen om de kefir een lekkerdere smaak te geven. Het is dus 

niet noodzakelijk voor de uiteindelijke kwaliteit van de drank en korrels, zoals sommige 

informatiebronnen wel beweren. Door het zuur in de citroen is het aan te raden een glas 

kefir met een rietje te drinken of na het drinken je mond te spoelen. In plaats van de 

citroen kun je ook een scheutje biologische appelazijn toevoegen. 

Himalaya zout/ keltisch zeezout/ sole/ baking soda 

Eventueel kun je bij elke bereiding een korreltje zout of een theelepel sole toevoegen 

voor extra mineralen. Geen ‘normaal’ zout, want dit is een geraffineerd product.  

Baking soda is een mineraal wat voor waterkefir als supplement gebruikt kan worden (in 

slechts zeer kleine hoeveelheden), bv. als deze het niet meer zo goed doet. Dat kan zijn 

nadat het (te) lang in de koelkast heeft gestaan, slecht verzorgd is of te weinig mineralen 

via vruchten heeft gekregen, of door uitsluitend witte suiker te gebruiken. 

Het kan ook met enige regelmaat worden gebruikt, bv. één of twee keer een klein 

mespuntje/nog geen kwart theelepeltje op een liter water. De kefir zal het er goed op 

doen, door beter te groeien en het geeft grotere korrels. Weersta de verleiding om te veel 

te gebruiken, bij teveel mineralen kan de waterkefir er verkeerd op reageren als het te 

lang duurt. 

 

6. Variatie  

Eerste fermentatie  

 Waterkefir maak je dus met water, maar voor een andere smaak kun je dit ook 

maken met kokoswater of bijvoorbeeld afgekoelde (rooibos)thee. Je kunt ook puur 

vruchtensap gebruiken van bijvoorbeeld appels, peren, druiven of een mengsel. 

Het resultaat wordt een intense fruitdrank die aan champagne doet denken. Je 

kunt het sap puur gebruiken of verdunnen met eenzelfde hoeveelheid water. Het 

vruchtensap vervangt (voor een groot deel) de toegevoegde suiker. 

 Zoals eerder genoemd, kun je eigenlijk elk soort (gedroogd) fruit toevoegen, 

gelang smaak. Een combinatie van verschillende vruchten, zorgt voor een andere 

smaak en kleur en hier kun je dus eindeloos mee experimenteren.  

 Net zoals bij de bereiding van een kruidenthee, kun je de waterkefir voorzien van 

allerlei smaakvolle blaadjes en bloesems om die smaak in de kefirbereiding op te 

nemen. Planten als munt, tijm, citroenbasilicum, citroenkoriander en venkel zijn 

hier erg geschikt voor. Wat betreft bloesem scoren vlierbloesem, geurige 

rozenblaadjes en kamille erg hoog. Ze maken ook dat een glazen pot met kefir 

eruit gaat zien als een levend boeket.  

Tweede fermentatie  

Een 2
e

 fermentatie wordt vooral gedaan om de smaak van waterkefir te verbeteren door 

bijvoorbeeld fruit, kruiden, thee of fruitsap er aan toe te voegen. Je houdt het in dit geval 

dus bij de eerste fermentatie bij het basisrecept (alleen suiker en een vijg toevoegen). Na 

de 48 uur, doe je de drank in een glazen fles en kun je eindeloos variëren. Je laat de 

drank dan nog zo’n 24 uur staan. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 Voeg 1/4 deel bosbessenthee toe aan de drank. 

 Voeg fruit toe, zoals aardbeien, frambozen, zwarte bessen, etc.  



 Voeg vlak voordat je de waterkefir drinkt een scheut citroensap of ananassap toe. 

Lekker fris en tropisch.  

 Doe een fikse scheut kefir (van na de eerste fermentatie) bij een fles troebele 

appelsap. Een dag laten staan en je hebt een soort appelcider met probiotica.  

 

7. Kefirkorrels gezond houden 

Waterkefir vernieuwt zichzelf constant en kan dus onder de geschikte omstandigheden 

eeuwig voortbestaan. Hoe hard de korrels groeien, hangt van verschillende factoren af, 

zoals het seizoen of de temperatuur binnen. Zo groeit het in de zomer sneller dan in de 

winter. Ook is het afhankelijk van de hoeveelheid kalk die in het water zit (hoe meer kalk 

hoe beter).  

Door je aan de eerder genoemde gebruiksaanwijzingen te houden, zouden de korrels 

gezond moeten blijven. Gezonde korrels moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:  

1. De groeipercentages mogen niet steeds lager worden. waterkefir vermeerdert 

normaal gesproken tussen de 40 en 100% in 2 dagen. Is het groeipercentage (veel) 

minder, dan is de kefir niet meer gezond. 

2. De korrels mogen niet steeds kleiner worden. Tijdelijk klein kan, omdat kefir in 

een voortdurende cyclus groter en weer kleiner kan worden. blijft het aanhoudend 

erg klein (gemiddeld 0,3 cm of minder) is deze ongezond. 

3. De korrels moeten enigszins transparant en glanzend zijn. Ze mogen wel de kleur 

van de oplossing aannemen, dat is een natuurlijk proces. Worden ze steeds doffer 

en troebeler, dan is er een probleem.  

4. De korrels mogen niet stinken, dit duidt op rotting/ontbinding. 

 

8. Kefirdrank bewaren 

Kefir kun je drinken op kamertemperatuur, maar de meeste mensen vinden het gekoeld 

het lekkerst. Na het fermenteren en het overgieten in een fles, ontstaat er vaak nog wat 

nagisting door wat bezinksel, dit is volkomen normaal en gezond. Door de nagisting kan 

de druk in de fles enigszins oplopen, maar als je deze in de koelkast zet, merk je hier 

niet veel van (de lage temperatuur geeft minder nagisting). De drank is in de koelkast 

maximaal 1,5 week houdbaar. Daarna is deze nog niet bedorven (dat duurt nog veel 

langer), maar is de koolzuurgasontwikkeling enorm toegenomen, evenals de 

alcoholontwikkeling. Vooral als er veel suiker wordt gebruikt. Daarnaast zal de smaak ook 

bepalend zijn; de drank wordt gaandeweg steeds zuurder en bitterder. 

Als de kefirdrank buiten de koelkast wordt gezet, gaat het proces wat sneller en is de 

drank nog maximaal 4 dagen goed. De drank zal nog wat nagisten en er komt wat meer 

koolzuurgas bij. Let vooral op als de fles hermetisch wordt afgesloten; de druk kan 

enorm oplopen en dit gaat door totdat alle suiker is opgebruik. De fles kan zelfs 

ontploffen, dus haal geregeld de druk van de fles door deze te openen. 

 

10. Korrels bewaren 

Het is altijd verstandig om een backup te hebben, voor het geval het een keer misgaat 

met de kefir. Je kunt de korrels in de koelkast of in de vriezer bewaren. 

Koelkast  

Je kunt de kefirkorrels in de koelkast bewaren, in water met wat scheppen suiker (geen 



vruchten). Sluit de dop niet, i.v.m. de druk, maar laat de deksel rusten op de pot. Zo 

houdt je de kefir ‘in slaap’. De korrels kunnen nu 8 – 10 weken bewaard blijven. Spoel 

dan de korrels af en bereid de drank voor zoals je gewend was te doen. De eerste liters 

zullen waarschijnlijk wrang smaken, maar langzaam zal de kefir zijn smaak weer 

terugkrijgen. 

Vriezer  

Ook kun je de korrels invriezen; spoel ze goed af, laat ze een dag en nacht goed drogen 

op een schone theedoek, stop ze daarna in een bakje en zet het in de vriezer. Je kunt ze 

nu maximaal 2 jaar bewaren. 

Het invriezen heeft als nadeel dat een aantal weken duurt voordat de korrels weer actief 

zijn en je dus een drinkbaar resultaat hebt. Ook is het niet 100% zeker of de kefir nog zo 

goed zijn werk doet als voor het invriezen. 

 

11. Overschot van korrels 

 Geef de korrels weg (ook handig om op die ander terug te vallen als jouw korrels 

het niet meer doen). 

 Voer het aan de honden, katten of kippen. Het mooie aan dieren is dat ze vaak 

instinctief weten of het goed voor ze is en het dan eten. 

 Gooi het in de blender bij een smoothie. Het geeft er een lichtzoete smaak aan.  

 Ook kunnen de korrels worden geblenderd  en als 'gist' in brooddeeg dienen. 

Gecombineerd met wat baking soda geeft dat een goed effect.  

 Waterkefirkorrels doen wonderen voor de consistentie van ijsjes. Bevroren fruit in 

de blender met alleen wat vocht dan "loopt "het eindresultaat te snel. Door een 

paar eetlepels korrels toe te voegen, blijft het eindresultaat veel langer "staan".  

 Meng wat korrels door de potgrond voor wat extra voeding voor je planten. 

 Verrijk je composthoop ermee; niet alleen de extra voeding is verrijkend voor je 

compost, ook de extra bacteriën zijn een welkome aanvulling en zullen zorgen 

voor een snellere omzetting van je compost. 

 Kefir kun je gebruiken als gezichtsmasker of lotion, het heeft namelijk een 

weldadige werking op zowel een vette als een droge huid. 

 

12. Forum   

 

Er is een Facebookpagina waar kefirkorrels (water en melk) worden aangeboden, net als 

kombucha en jun. Ook kun je hier terecht voor vragen. Link naar de pagina: 

https://www.facebook.com/groups/579570908756890/  

 

https://www.facebook.com/groups/579570908756890/

