
 

1. Gebruik een glazen pot (met beugel of schroefdeksel) 
die je eerst goed schoonmaakt door hem met kokend 
water te vullen. 
2. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 1,5 procent 
zout voldoende is om slechte 
bacteriën tijdens het 
fermentatieproces geen kans te 
geven. Weeg de fijngesneden kool 
en bepaal aan de hand hiervan de 
hoeveelheid zout. Voor 1 kilo kool 
heb je dus 15 gram zout nodig.
3. Kneed de kool samen met het 
zout een tiental minuten, tot de 
kool slap wordt en in het zoute sap 
ligt. Voeg eventueel kruiden toe 
die je lekker vindt, zoals zwarte 
peper, laurier, chili, jeneverbes, 
koriander of venkelzaad, … Prop 
een handje kool in de pot en druk 
goed aan zodat het vocht erboven 
komt te staan. Herhaal tot alle 
kool opgewerkt is.
4. Vul de pot niet helemaal op 
maar laat onder het deksel enkele 
centimeters ruimte, zo voorkom je 
dat de pot overstroomt wanneer 
de fermentatie woelig verloopt.
5. Zorg dat de kool onderstaat met 
vocht zodat er geen zuurstof aankan. Je kan een blaadje 
kool gebruiken om alles af te dekken. Sluit dit toch niet 
mooi af, leg er dan een gewichtje op zoals een plastiek 
zakje of klein potje gevuld met water of knikkers –wees 
creatief. 
6. Laat een week bij kamertemperatuur van 22 °C op het 
aanrecht staan (niet in direct zonlicht). Is het kouder, heb 
dan enkele dagen langer geduld. Op het vocht kan zich 
een wit filmpje vormen, vrees niet dat alles mislukt is, 
maar schep het er gewoon af. 
7. Proef: smaakt de kool zuur, dan is ze klaar. Zet in de 
koelkast zodat het fermenteren stopt en de kool niet nog 
zuurder wordt (tenzij je hiervan houdt, dan kan je de pot 
op het aanrecht laten staan). Zuurkool is minstens een 
half jaar houdbaar in de koelkast.
8. Weet dat dit een basisrecept is en je andere groenten 
ook op deze manier kunt fermenteren. Denk aan wortelen, 
radijzen, koolrabi, … En wees erop bedacht dat 
fermenteren verslavend werkt. 

SPELREGELS 
OM ZUURKOOL 

TE MAKEN:
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ZELFGEMAAKTE
ZUURKOOLMET
APPEL EN DILLE

Dit recept komt uit het boek
Salt & time van de Russische
Alissa Timoshkina, een
aanrader voor wie zich in de
voormalige Sovjet-keuken wil
verdiepen. Het basisprincipe
van zuurkool maken blijft
hetzelfde, maar voor extra
smaak gaan er ook venkel,
appel en dille bij. Alissa
gebruikt venkelzaad als
kruiding, ik voegde er
nog wat jeneverbes en
zwarte peper aan toe –
al moet korianderzaad
ook lekker zijn. Aan
u de keuze!

Ingrediënten
(voor een 1-literpot)
600 gr witte kool • 1 kleine
venkelknol • 1 groene appel
1 busseltje dille
2 tl geroosterd venkelzaad
1 tl zwarte peperbollen
1 tl jeneverbes • zout
Ook nodig: 1 glazen bokaal
van 1 l met deksel

Bereiding
1. Haal de harde kern uit de
kool en snijd of schaaf de rest
in dunne reepjes. Weeg de
reepjes kool en doe in een
grote mengkom.
2. Snijd of schaaf de
venkelknol overlangs in dunne
plakjes. Snijd de appel in vier,
haal het klokhuis eruit en snijd
of schaaf in dunne plakjes.

Snipper de dille fijn. Weeg en
doe alles samen in een aparte
kom.
3. Tel het gewicht van de
fijngesneden ingrediënten
bij elkaar op en bepaal
aan de hand hiervan de
juiste hoeveelheid zout (zie
spelregels). Doe het zout bij
de kool en kneed met propere
handen 5 à 10 minuten, tot de
kool slap is en er een laagje
vocht in de kom staat. Doe er
nu de andere ingrediënten bij
en kneed nogmaals 5 minuten.
4. Prop alles hand in de pot
(zie spelregels). Laat 1 à 2
weken op het keukenaanrecht
fermenteren, buiten het bereik
van direct zonlicht. Wanneer de
kool zuur smaakt, is ze klaar
(zie spelregels).

SPELREGELS OM
ZUURKOOL TE MAKEN:

1. Gebruik een glazen pot (met beugel-
of schroefdeksel) die je eerst goed
schoonmaakt door hemmet kokend water
te vullen.

2. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat
1,5 procent zout voldoende is om slechte
bacteriën tijdens het fermentatieproces
geen kans te geven. Weeg de fijngesneden
kool en bepaal aan de hand hiervan de
hoeveelheid zout. Voor 1 kilo kool heb je
dus 15 gram zout nodig.

3. Kneed de kool samen met het zout een
tiental minuten, tot de kool slap wordt en in
het zoute sap ligt. Voeg eventueel kruiden
toe die je lekker vindt, zoals zwarte peper,
laurier, chili, jeneverbes, koriander- of
venkelzaad, … Prop een handje kool in
de pot en druk goed aan zodat het vocht
erboven komt te staan. Herhaal tot alle kool
opgewerkt is.

4. Vul de pot niet helemaal op maar laat onder
het deksel enkele centimeters ruimte,
zo voorkom je dat de pot overstroomt
wanneer de fermentatie woelig verloopt.

5. Zorg dat de kool onderstaat met vocht
zodat er geen zuurstof aankan. Je kan
een blaadje kool gebruiken om alles af te
dekken. Sluit dit toch niet mooi af, leg er
dan een gewichtje op zoals een plastiek
zakje of klein potje gevuld met water of
knikkers –wees creatief.

6. Laat een week bij kamertemperatuur van
22 °C op het aanrecht staan (niet in direct
zonlicht). Is het kouder, heb dan enkele
dagen langer geduld. Op het vocht kan
zich een wit filmpje vormen, vrees niet dat
alles mislukt is, maar schep het er gewoon
af.

7. Proef: smaakt de kool zuur, dan is ze klaar.
Zet in de koelkast zodat het fermenteren
stopt en de kool niet nog zuurder wordt
(tenzij je hiervan houdt, dan kan je de pot
op het aanrecht laten staan). Zuurkool
is minstens een half jaar houdbaar in de
koelkast.

8. Weet dat dit een basisrecept is en je
andere groenten ook op deze manier kunt
fermenteren. Denk aan wortelen, radijzen,
koolrabi, … En wees erop bedacht dat
fermenteren verslavend werkt.

◀

Rieslingwijn
Geil Riesling Hasensprung 2019 
trocken
¨¨¨¨è

De klassieker bij de uitgesproken 
smaak van zuurkool is rieslingwijn. 
De intens fruitige smaak, de frisse 
fruitzuren, en het parfum van citroen 
en pompelmoes – heerlijk delicaat en 
opwindend – hangen mooi samen 
met de typerende smaak van de door 
melkzuurbacteriën bewerkte witte 
kool. Riesling groeit in alle Duitse 
wijngebieden. Het ras rijpt langzaam 
en reflecteert het terroir waar de wijn 
verbouwd wordt. De 
wijnbouwfamilie Geil uit Bechtheim, 
in de wijnstreek Rheinhessen, 
produceert wijnen met finesse en 
diepte. De piepjonge wijn heeft een 
goudgele kleur. De kenmerkende 
aroma’s zijn citrusfruit, saffraan, 
bloemen zoals lelie en linde ... heel 
puur en opstuivend. De smaak is 
intens met de typerende sappige 
fruitzuren, wat kruidig en mineraal, 
met een subtiele molligheid die de 
wijn body geeft. Een hint van gout de 
pétrol (het typische aroma van 
petroleum en benzine) en wit 
steenfruit ronden de smaak af.
Te k oop  v oor  13,80  eu r o bi j  V i n i k u s &  
L azar u s, L i n den , 
w w w .v i n i k u sen lazar u s.be
Wijn met prik
Domaine Charles & Amélie Sparr 
Crémant d’Alsace 2015
¨¨¨¨è

De Franse Elzas heeft prachtige 
wijngaarden die uitkijken op de 
Rijnvallei. De wijnstokken groeien op 
bodems die voornamelijk bestaan uit 
kalk, zandsteen en mergel, soms 
graniet of leisteen. Voeg daar de 
streekgastronomie bij en je begrijpt 
meteen waarom deze plek zo 
toeristisch is. Een van de nationale 
gerechten is choucroute met crémant 
d’Alsace, een elegante mousserende 
wijn op basis van onder meer pinot 
blanc, zoals deze crémant van het 
domein Charles & Sparr. De ronde, 
zachte wijn die frisheid aan 
soepelheid paart, wordt vervaardigd 
door een tweede gisting op de fles 
met een minimale rijpingsperiode 
van negen maanden in rekken. Hij 
heeft een briljante, goudgele kleur 
met een fijne bubbelsliert. Je ruikt 

rijpe vruchten met verfrissende 
nuances van citroenschil en hints van 
kruidigheid. In de mond ontwikkelt 
zich een zachte smaak met body, 
sappig zuur en een fijne bitterheid 
die de smaken van zuurkool overeind 
houden.
Te k oop  v oor  17,95 eu r o bi j  V i n et i q, 
L i ezele, w w w .v i n et i q.eu
Blond bier
Gageleer No Alcohol
¨¨¨¨è

Verrassend is het verzachtende effect 
van een lekker blond biertje. Voor 
liefhebbers van kruidig bier is er 
Gageleer, een brouwsel gemaakt met 
gruit, een kruidenmengsel waarin 
gagel de voornaamste component is. 
Het blad van de gagelstruik werd in 
de middeleeuwen gebruikt vanwege 
de bitterstof (voordat hop werd 
gebruikt). In 1996 werd Gageleer 
voor het eerst gebrouwen in de pas 
opgerichte proefbrouwerij in 
Lochristi. De gagel komt uit de 
natuur en de gerst is afkomstig van 
natuurlijke akkerbouw. De niet
alcoholische versie heeft een heldere, 
strogele kleur met een dichte, witte 
schuimkraag. Intense, opspringende 
geuren waarin kruiden zoals laurier 
en peperbes, heide en mout zitten, 
creëren een rijk gevarieerd aroma. De 
aanzet is frisfruitig versterkt door 
tonen van mout. In tegenstelling tot 
veel nietalcoholische bieren 
gekenmerkt door een lichte inhoud 
heeft deze Gageleer karakter en veel 
smaakintensiteit, met een zacht 
bittere afdronk. Een uitstekende 
metgezel voor zuurkool.
Te k oop  v oor  1,69 eu r o bi j  Bi op lan et /
Col r u y t , w w w .bi op lan et .col l ectan dgo.be 
en  Ox fam  W er eldw i n k el

Wat drink je bij 
zuurkool?

Door Simonne Wellekens

DRIE DRANKEN 

Niet alleen de mens, ook de wijnstok wordt voortdurend bedreigd door virussen 
en bacteriën, schimmels en insecten. Ze kunnen een druivenoogst doen 
mislukken, een hele wijngaard vernietigen en zelfs het volledige wijngaardareaal 
van een land naar de knoppen helpen. Op het einde van de 19de eeuw besmette 
een microscopisch kleine parasiet, de druifluis, zelfs alle wijngaarden van 
Europa. Er moest een immune onderstam uit Amerika aangevoerd worden 
waarop Europese wijnstokken geënt werden, om de totale vernietiging te 
voorkomen. Een botanisch vaccin als het ware.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam de chemische industrie met goed nieuws 
voor de wijnbouwers: er waren nu efficiënte middelen voorhanden om de 
wijnstok tegen heel wat van die gevaren te beschermen. Intussen weten we welk 
desastreus effect dat gehad heeft op de wijngaarden. ‘Er zit meer 
microbiologisch leven in de Sahara dan in de bodem van Bourgogne’, stelde de 
agrobioloog Claude Bourguignon vast. Residuen van kankerverwekkende 
stoffen werden teruggevonden in de duurste wijnen van Frankrijk. Daar is de 
laatste decennia gelukkig verandering in gekomen met de doorbraak van 
biologische en biodynamische teeltmethoden. En met natuurlijke technieken 
zoals ‘seksuele verwarring’, waarbij in de wijngaard de geur van een schadelijk 
wijfjesinsect wordt verspreid. Dat trekt de mannetjes aan, maar omdat die geen 
partner vinden, raken ze gedesoriënteerd en planten ze zich niet voort. Of 
worden ze in een val gelokt. In ZuidAfrika ontmoette ik de wijnbouwer Johan 
Reyneke, die eenden uitzet in zijn wijngaarden omdat ze de slakken opeten die 
zijn wijnstokken bedreigen.
Een veelbelovende techniek voor de toekomst is ‘biocontrol’ waarin een Belgisch 
bedrijf, Biobest, zich gespecialiseerd heeft. Het kweekt insecten om andere 
insecten uit te schakelen die schadelijk zijn voor de fruit, groenten en 
plantenteelt. Ofwel door ze op te eten, ofwel door zich er als een parasiet in te 
nestelen en ze zo van binnenuit onschadelijk te maken. ‘Biopesticiden’ zijn dan 
weer goedaardige schimmels, bacteriën en virussen die gekweekt worden om 
schadelijke collega’s te elimineren.
De markt voor deze natuurlijke bestrijding groeit met 10 tot 15 procent per jaar. 
Biobest – intussen een multinational met 1.600 werknemers – kijkt nu naar 
wijnbedrijven als potentiële klant. Ik ben ervan overtuigd dat die de Belgen 
graag zien komen. Al komen ze deze keer niet om wijn te proeven.

WIJNWIJS 
Bruno Vanspauwen beantwoordt een prangende vraag over wijn.

HOE BESTRIJD JE EEN EPIDEMIE
IN DE WIJNGAARD?

Watdrink jebij zuurkool?

SimonneWellekenskiest elkeweekdriedranken
die aansluiten bij eengerechtuit dekookrubriek.
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RIESLINGWIJN
GeilRieslingHasensprung
2019trocken

****

Deklassiekerbij de
uitgesprokensmaakvan
zuurkool is rieslingwijn.
De intens fruitige smaak,
de frisse fruitzuren, en
hetparfumvancitroenen
pompelmoes–heerlijk
delicaat enopwindend
–hangenmooi samen
metde typerendesmaak
vandegefermenteerde
kool.Rieslinggroeit in
alleDuitsewijngebieden.
Het ras rijpt langzaam
en reflecteert het terroir
waarhet verbouwdwordt.
DewijnbouwfamilieGeil
uitBechtheim, inde
wijnstreekRheinhessen,
produceertwijnenmet
finesseendiepte.De
piepjongewijnheeft
eengoudgele kleur.De
kenmerkendearoma’s
zijn citrusfruit, saffraan,
bloemenzoals lelie en
linde ... heel puuren
opstuivend.Desmaak is
intensmetde typerende
sappige fruitzuren,wat
kruidigenmineraal,met
eensubtielemolligheid
diedewijnbodygeeft.
Eenhint vangoutdepétrol
(het typischearomavan
petroleumenbenzine)
enwit steenfruit rondtde
smaakaf.

WIJNMETPRIK
DomaineCharles&Amélie
SparrCrémantd’Alsace2015

****

DeFranseElzasheeft
prachtigewijngaardendie
uitkijkenopdeRijnvallei.
Dewijnstokkengroeienop
bodemsdie voornamelijk
bestaanuit kalk, zandsteen
enmergel, somsgraniet
of leisteen.Voegdaarde
streekgastronomiebij en
jebegrijptmeteenwaarom
dezeplek zo toeristisch
is. Eenvandenationale
gerechten is choucroute
metcrémantd’Alsace,
eenelegantemousserende
wijnopbasis vanonder
meerpinotblanc, zoals
dezecrémant vanhet
domeinCharles&Sparr.
De ronde, zachtewijndie
frisheidaansoepelheid
paart,wordt vervaardigd
door een tweedegisting
opde flesmet eenminimale
rijpingsperiode vannegen
maanden in rekken.Hij
heeft eenbriljante,
goudgele kleurmet een
fijnebubbelsliert. Je
ruikt rijpe vruchtenmet
verfrissendenuances van
citroenschil enhints van
kruidigheid. Indemond
ontwikkelt zicheen zachte
smaakmetbody, sappig
zuur eneen fijnebitterheid
diedesmakenvan zuurkool
overeindhouden.

BLONDBIER
GageleerNoAlcohol

****

Verrassend ishet ver-
zachtendeeffect vaneen
lekkerblondbiertje. Voor
liefhebbers vankruidigbier
is erGageleer, eenbrouw-
sel gemaaktmetgruit, een
kruidenmengselwaarin
gagel devoornaamste
component is.Hetbladvan
degagelstruikwerd inde
middeleeuwengebruikt
vanwegedebitterstof (voor-
dathopwerdgebruikt). In
1996werdGageleer voorhet
eerstgebrouwen indepas
opgerichteproefbrouwerij
in Lochristi.Degagel komt
uit denatuur endegerst is
afkomstig vannatuurlijke
akkerbouw.Deniet-alcoho-
lischeversieheeft eenhel-
dere, strogele kleurmeteen
dichte,witte schuimkraag.
Intense, opspringende
geurenwaarin kruiden zoals
laurier enpeperbes, heideen
mout zitten, creëreneen rijk
gevarieerdaroma.Deaanzet
is frisfruitig versterktdoor
tonenvanmout. In tegen-
stelling tot veel niet-alcoho-
lischebierengekenmerkt
dooreen lichte inhoudheeft
dezeGageleer karakter en
veel smaakintensiteit,met
eenzachtbittereafdronk.
Eenuitstekendemetgezel
voor zuurkool.

Tekoop
13,80euro
bij Vinikus&
Lazarus, Linden,
www.vinikusenlazarus.be

Tekoop
17,95euro
bij Vinetiq,
Liezele,
www.vinetiq.eu

Tekoop
1,69eurobijBioplanet/
Colruyt,www.bioplanet.
collectandgo.been
OxfamWereldwinkel

Hoe bestrijd je een epidemie in
de wijngaard? Niet alleen de mens, ook
de wijnstok wordt voortdurend bedreigd door virussen en
bacteriën, schimmels en insecten. Ze kunnen een drui-
venoogst doen mislukken, een hele wijngaard vernietigen
en zelfs het volledige wijngaardareaal van een land naar
de knoppen helpen. Op het einde van de 19de eeuw be-
smette een microscopisch kleine parasiet, de druifluis,
zelfs alle wijngaarden van Europa. Er moest een immune
onderstam uit Amerika aangevoerd worden waarop Euro-
pese wijnstokken geënt werden, om de totale vernietiging
te voorkomen. Een botanisch vaccin als het ware.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam de chemische industrie
met goed nieuws voor de wijnbouwers: er waren nu effici-
ente middelen voorhanden om de wijnstok tegen heel wat
van die gevaren te beschermen. Intussen weten we welk
desastreus effect dat gehad heeft op de wijngaarden. ‘Er
zit meer microbiologisch leven in de Sahara dan in de bo-
dem van Bourgogne’, stelde de agrobioloog Claude Bour-
guignon vast. Residuen van kankerverwekkende stoffen
werden teruggevonden in de duurste wijnen van Frank-
rijk. Daar is de laatste decennia gelukkig verandering in
gekomen met de doorbraak van biologische en biodyna-
mische teeltmethoden. En met natuurlijke technieken zo-
als ‘seksuele verwarring’, waarbij in de wijngaard de geur
van een schadelijk wijfjesinsect wordt verspreid. Dat trekt
de mannetjes aan, maar omdat die geen partner vinden,
raken ze gedesoriënteerd en planten ze zich niet voort. Of
worden ze in een val gelokt. In Zuid-Afrika ontmoette ik de
wijnbouwer Johan Reyneke, die eenden uitzet in zijn wijn-
gaarden omdat ze de slakken opeten die zijn wijnstokken
bedreigen.
Een veelbelovende techniek voor de toekomst is ‘biocon-
trol’ waarin een Belgisch bedrijf, Biobest, zich gespeciali-
seerd heeft. Het kweekt insecten om andere insecten uit
te schakelen die schadelijk zijn voor de fruit-, groenten-
en plantenteelt. Ofwel door ze op te eten, ofwel door zich
er als een parasiet in te nestelen en ze zo van binnenuit
onschadelijk te maken. ‘Biopesticiden’ zijn dan weer goe-
daardige schimmels, bacteriën en virussen die gekweekt
worden om schadelijke collega’s te elimineren.
De markt voor deze natuurlijke bestrijding groeit met 10
tot 15 procent per jaar. Biobest – intussen een multinatio-
nal met 1.600 werknemers – kijkt nu naar wijnbedrijven
als potentiële klant. Ik ben ervan overtuigd dat die de Bel-
gen graag zien komen. Al komen ze deze keer niet om wijn
te proeven.

Wijnwijs

BrunoVanspauwenbeantwoordt
eenprangende vraag overwijn.


