
Zuurkool, oud Hollands 

INGREDIËNTEN 

1 witte kool (bijna 1 kg)
200 g. fijn zout
5 g. mosterdzaad
4 g. jeneverbessen
3 g. karwijzaad
1 weckpot met rubberen ring

ZO MAAK JE HET 
1. Controleer of de pot en de ring goed schoon zijn. Steriliseer hen zo nodig door even in kokend 

water te leggen en te laten afkoelen.
2. Snij de kool zo fijn mogelijk en doe in een bak of schaal. De stronk kun je ook mee snijden.
3. Voeg het zout toe en kneed/knijp de kool tot deze glazig-zacht wordt en nogal wat vocht los 

    laat. Even laten rusten en het  kneden/knijpen herhalen tot er een plasje water op de bodem 

    staat. De kool slinkt behoorlijk.
4. Stop de kool met het vocht in de pot, druk stevig aan tot 2 cm onder de rand.
5. Doe de ring op het deksel en sluit de pot. 
6. Kijk de volgende dag of de kool onder het vocht staat. Zo nee, voeg nog een beetje pekelwater 

    toe, maar zorg dat er 2 cm. vrij blijft.
7. Bewaar de pot een week op kamertemperatuur. In principe is hij dan klaar. Daarna koel 

    bewaren om het proces van zuren te vertragen.


TIPS
1. Je kunt ook een pot met een waterslot gebruiken om overdruk, die ontstaat bij het 
fermentatieproces, te laten ontsnappen.
2. Er mag geen lucht bij de zuurkool komen, anders gaat de zuurkool schimmelen. 
3. Als je precies wilt weten of de zuurkool zuur genoeg is kun je met een ph-meter of een ph-
papier meten: de zuurgraad moet lager zijn dan 4,5. 

OPTIONEEL
Je kunt ook kiezen voor andere kruiden. Alles wat je lekker vindt is mogelijk, b.v.(verse) basilicum, 
Provençaalse kruiden of kerrie. Door toevoeging van gesneden rode biet of rode kool krijgt je 
zuurkool een roze/rode kleur.  
Recept ingeleverd door Nancy Emke met aanvulling uit whatsAppgroep Herenweckers, 
wateetons.com, verrotlekker.nl, makesauerkraut.com en mooiemoestuin.nl.


