
Komboecha Recept
Basisrecept voor 4 liter
• Een verse komboechamoederzwam van +- 15 cm doorsnee en een dikte van 0,5 cm.
• Zet 4 liter water aan de kook en voeg 20 gram zwarte thee erbij. Laat meteen afkoelen en 15 

minuten trekken alvorens de thee door te zeven.
• Voeg nu 200 gram kristalsuiker 200 gram honing toe, in de nog warme afgezeefde thee en roer tot 

het opgelost is.
• De thee moet goed afgekoeld zijn ( max 30 graden ). Meten!
• Giet de thee in een gistingsbokaal. Giet er 1 glas komboechadrank bij of 10 lepels azijn (appel- ).
• Leg nu de zwam voorzichtig op de vloeistof, met de gladste kant naar boven.
• Zet de bokaal op een rustige , warme en trillingsvrije plekje en sluit de bokaal af met een doekje 

en een stevige elastiek.
• Laat  de  inhoud  nu  14  dagen  onaangeroerd  rustig  gisten.  Ga  regelmatig  eens  kijken  hoe  het 

gistingsproces verloopt.
• Na  14  dagen  wordt  het  gistingsproces  afgebroken  door  de  zwam  van  het  oppervlakte  te 

verwijderen en deze voorlopig in water te bewaren. De drank kan nu worden afgeheveld zodat 
het bezinksel achterwege blijft. Gelijktijdig het afhevelen kan men de drank door een filterdoek 
zeven. De drank nadien afvullen in voorgekookte lege flessen. Bvb in verzamelde fruitsapbokalen 
met schroefdop.

•  Tijdens de gisting van de komboechadrank heeft er zich bovenop de ingelegde stuk zwam  , een 
nieuwe zwam gevormd. Deze kan in stukken verdeeld worden en is goed om nieuwe drank te 
maken.

Een komboechazwam kweken met gekochte drank.
• Met  1  fles  komboecha  van  betrouwbare  kwaliteit  kan  U  een  nieuwe  verse  komboechazwam 

opkweken. Zulke gekocht komboechadrank bevat daarvoor gegarandeerd talrijke levensvatbare 
komboechacellen.

• Maak 1 liter zwarte thee als volgt.  1Liter water aan de kook brengen en 5 gram zwarte thee 
toevoegen. Meteen van het vuur af en 15 minuten laten trekken. 

• De Thee zeven en 50 gram honing en 50 gram kristalsuiker al roerend toevoegen in de nog warme 
thee.

•  Enkel wanneer de thee volledig afgekoeld is giet men deze in een kleine glazen gistbokaal samen 
met de 1 liter gekochte komboechadrank. 

• Laat deze 8 dagen staan op een warme, trillingsvrije plaats. Afdekken met een doekje en een 
stevige elastiek.

• Na 8 dagen zal zich een nieuwe zwam op de thee hebben gekweekt
• Maak nu met deze zwam de komboechadrank volgens het recept.


