
Recept Waterkefir 
De voordelen die Waterkefir u biedt
Waterkefir is een lichtzoete drank, koolzuur en alcohol houdend. 
Kefirprobiotica wordt wereldwijd gebruikt als ondersteuning voor een goede darmflora. 
Kefir verzorgt en ondersteund en optimaliseerd de lichaamsfucties. De voordelen van een 
regelmatige consumptie van kefir zijn talloos. Kefir zorgt voor een positief gemoed en brengt 
evenwicht voor lichaam en geest. Kefir versterkt de levenskracht, geeft meer energie en 
verhoogt de weerstand.Waterkefir is beter drinkbaar dan melkkefir.
De kracht van de werking zit in het consequent volhouden! Kefir smaakt heerlijk. 
Hij wordt best koel gedronken. Men verheugt zich er dagelijks op. Gooi overgebleven kefir 
nooit weg maar geef hem door!

Benodigdheden:
1 Liter bronwater.
100 tot 120 gram rietsuiker. Van de natuurwinkel
3 gedroogde vijgen. Van de Natuurwinkel
Een halve citroen met schil. biologisch of goed geschrobd

Bereiding voor 1 liter: 
Doe in een glazen weckbokaal of in een ander goed af te sluiten pot van 1 liter: 
3 eetlepels kefir, 100 tot 120 gr rietsuiker= 5 goed afgestreken soeplepels, 
3 gedroogde vijgen, een halve citroen met schil liefst biologisch of goed geschrobd. 
De bokaal verder opvullen met water en goed omroeren opdat de suiker niet op de bodem 
blijft liggen. Laten staan op een lichte plaats, b.v. aan het venster. 
De kefir vermeerdert zich zeer snel en het koolzuurgehalte stijgt van dag tot dag. 
Af en toe nogmaals omroeren. 
Na minimaal 2 en maximaal 3 dagen is de kefirbereiding klaar. 
Alles door een zeef gieten, de bijgedane citroen uitpersen en bij het kefirsap voegen dat dan in 
flessen wordt gegoten. 
De kefirbloemetjes in de zeef even onder stromend water afspoelen. 
Ze kunnen in water met een beetje suiker een paar dagen bewaard worden. 
Maak eerst 1 liter. Na 2 dagen is de kefir vermeerderd en maak dan 2 liter voor gebruik. 
Werp het teveel aan kefir niet weg, maar geef het door aan anderen, want kefir is moeilijk 
verkrijgbaar. Vergeet geen kopie van deze tekst door te geven. 

Dosering: 
Zenuwen en maagpijnen: 1 liter dagelijks ,na 2 weken verdwenen 
Astma en bronchitis: idem, bij zware gevallen langer blijven nemen. 
Bloedarmoede en bloedingen: 2 liter per dag, na 3 maanden normaal bloed 
Huiduitslag en eczeem: ½ liter dagelijks en met kefir spoelen of insmeren en laten drogen, bij 
handen, voeten en gezicht ’s morgens weer afwassen. na 2-4 weken: hardnekkige uitslag 
genezen 
Blaas-en nierontsteking: 1 liter dagelijks 
Gal en leverziekten: idem; na 2-4 maanden: gal genezen
Kefir normaliseert bloeddruk en lichaamsgewicht. 
Preventief gebruik voor een goed geestelijk en lichamelijk evenwicht: 1 liter dagelijks. 
Sclerose 1 liter dagelijks normaliseert de bloeddruk en lichaams gewicht  
Nier- en blaasaandoening: dagelijks 2 liter, na 2 tot 6 maanden kunnen nier- en blaasstenen 
verdwijnen. 
Hoge bloeddruk: dagelijks 1 liter, normaliseert de bloeddruk en het lichaamsgewicht. 
Gal- en leveraandoeningen: dagelijks 1 liter, na 2 tot 6 maanden kunnen galstenen 
verdwijnen. 

Omdat waterkefir suiker bevat is het niet geschikt voor mensen met suikerziekte! 


