
 

 

 

Bereidingsinstructies 

Waterkefir | Cultures For Health 

 

Activeren korrels: 

1. Maak suikerwater voor de kefirkorrels: 

 

- Voeg 50 gram suiker toe aan 125ml warm water en los dit op 

- Voeg ongeveer 700ml koud water toe aan deze mix.  

- Zorg dat de temperatuur maximaal 25 graden is.  

 

2. Voeg de korrels toe aan bovenstaande mix.  

3. Laat dit 4 dagen staan op kamertemperatuur (warmer dan 20 graden) 

4. Na 4 dagen is de kefir geactiveerd.   

Hierna is de gebruiksaanwijzing als volgt: 

1. Los de suiker (een eetlepel per 250 ml water) op in een liter water (kraanwater of 

bronwater). Er wordt beweerd dat bronwater betere resultaten geeft. Dit kunt u het best 

zelf beoordelen. De korrels groeien. Varieer daarom naar eigen smaak met de 

hoeveelheid korrels en de hoeveelheid water.   

2. Voeg gedroogd fruit (bijvoorbeeld vijgen) en een halve citroen toe.  

3. De inhoud 48 uur laten staan op kamertemperatuur in een weckfles of een andere pot. U 

kunt er voor kiezen de pot te sluiten of open te laten. Doordat de weckfles is afgesloten 

blijft de ‘’prik’’ aanwezig. Zorgt u er wel voor dat er ruimte overblijft in de weckfles om te 
voorkomen dat er teveel druk op de fles komt te staan!  U hoeft de pot overigens niet te 

sluiten (er zal dan enkel wat minder prik aanwezig zijn). U kunt variëren in smaak door de 

kefir langer of korter te laten staan, door minder of meer water te gebruiken of door 

minder of meer kefirkorrels te gebruiken.  

4. Na  48 uur is de kefirbereiding klaar en kunt u de waterkefir door een zeef gieten, de 

bijgedane citroen uitpersen, en vervolgens de vruchten verwijderen. De drank kunt u 

opdrinken of in de koelkast zetten. 

5. De korrels kunt u weer gebruiken voor de volgende bereiding.   

 

Voor een uitgebreide Engelse beschrijving wordt verwezen naar de verpakking.   

 

 


