
teren, een mooie term voor rotten. Het
mooie van dit fermentatieproces is dat de
slechte bacteriën het loodje leggen en de
onschadelijke melkzuurbacteriën de
groenten zuur maken. 

De bekendste voorbeelden hiervan zijn

I
k heb me altijd afgevraagd waarom
een zure bom eigenlijk zo heet.
Want echt zuur zijn deze grote
ingelegde augurken niet! Dat heeft
met de inlegmethode te maken.

Inleggen doet men al sinds men-
senheugenis en is de laatste jaren

weer hip geworden. Het is een manier om
groenten, vlees en vis langer houdbaar te
maken door bacteriën te doden met zout
(pekelen van bijvoorbeeld haring), zuur
(met azijn) of suiker (konfijten). Zo maakte
mijn moeder vroeger van rode uien, azijn
en piment in een handomdraai een heer-
lijk tafelzuur. 

Het is dan ook geen toeval dat ’inleggen’
en ’augurk’ in het Engels to pickle en res-
pectievelijk pickle heten. Duidelijk ver-
want met het Nederlandse woord pekelen.
Geestig toch? Overigens moet je de augurk
wel inleggen. Dit familielid van de kom-
kommer heeft van zichzelf namelijk wei-
nig smaak... 

Maar als je groenten met zout inlegt en
vervolgens in een afgesloten pot legt, ge-
beurt er nóg iets. Ze beginnen te fermen-

de ouderwetse zuurkool en het hippe Ko-
reaanse gerecht kimchi. Denk aan het
drankje kombucha en kefir (gefermenteer-
de melk), maar ook aan bier en chocolade
(van rottende cacaobonen). Fermenteren
is zo hot dat de eigenaar/chef-kok René
Redzepi van het wereldberoemde sterren-
restaurant Noma in Kopenhagen er een
heel boek over schreef. Zijn favoriet:
gefermenteerde eieren!

Sinds kort is een Nederlands bedrijf
begonnen augurken te fermenteren. Me-
deoprichter Arend van den Berg van Bikl
vertelt waarom.

CHEMISCH
„Na jaren in de media te hebben ge-

werkt, wilde ik iets anders. Op een dag
kwam een vriend langs met een pot zelf
ingelegde augurken, afkomstig uit zijn
moestuin. Die vond ik veel lekkerder dan
de potjes uit de supermarkt waaraan dik-
wijls chemische azijn, kleurstof en zoet-
stoffen zijn toegevoegd. Dat maakt de
productie goedkoper. Maar je kunt ze ook
fermenteren, zo blijven ze fris, knapperig
en smaken ze complexer. In Amerika wor-
den ze zo in kleine zakjes als snack tussen
de repen bij het benzinestation verkocht.”

De proef op de som. Ik neem een paar
cornichons – de bekende kleine augurkjes
– in de variant rozemarijn/knoflook en

mosterd-dille. En warempel: een stuk
zuurder dan gewoonlijk, maar ook weer
niet zo heftig dat het glazuur van je tanden
springt. Knapperig en de kruiden blijven
hangen op mijn tong. 

Van den Berg: „Yolanda van der Jagt die
met bekende Britse chefs als Ruth Rogers
en Jamie Oliver samenwerkte, heeft voor
ons de receptuur bedacht. De productie
vindt plaats bij het mozarellafabriekje van
de familie Arns in Zevenaar omdat ze
weten hoe je met pekel omgaat.” Nu wor-
den de augurkjes nog onder meer via
biklfoods.nl aan de man gebracht, later
volgen de speciaalzaken. 

Waarom wordt er zo veel suiker in au-
gurken gestopt? Van den Berg: „Ik denk
dat het een wisselwerking tussen de in-
dustrie en de consument is. Door de jaren
heen is in vele producten suiker gestopt.
Nu is de trend dat suiker slecht is, dus
voegen ze de zoetstof sacharine aan de
augurken toe. Maar dat verschil proef je.
Wij gebruiken natuurazijn, een beetje
rietsuiker, zonder kunstmatige toevoegin-
gen.”

Natuurazijn wordt gemaakt met behulp
van de azijnzuurbacterie acetobacter, wat
van nature in hout voorkomt. Maar wat is
dat dan voor gewone ’azijn’ wat in vele
producten, waaronder augurken, is toege-
voegd? Dat gaat om synthetische azijn die
van fossiele brandstoffen wordt gemaakt.
Het zal vast veilig zijn, maar ik schrok
toch even, niet echt eetlustbevorderend...

De door Van den Berg gebruikte corni-
chons komen uit India. „Dat geldt voor
bijna alle cornichons in Europa. In Neder-
land worden ze niet meer op grote schaal
verbouwd. In India groeien ze het hele
jaar.” 

Overigens is het zonde om het vocht van
de gefermenteerde augurken weg te gooi-
en. Je kunt het gebruiken als smaakmaker
in sauzen of in stoofvlees in plaats van
azijn om het malser te maken. In Rusland
drinken ze augurkensap als remedie tegen
een kater. Of het werkt? De Russen gelo-
ven er heilig in. 

Je kunt augurken trouwens ook, zoals ze
in het zuiden van de Verenigde Staten
doen, in een beslag met dille frituren! 
Ze passen ook prima in een andijviestamp-
pot, als zuurtje bij de nasi of gewoon als
extraatje op je pistolet met kaas. Of, als ze
gefermenteerd zijn, gewoon uit het vuist-
je. Want zuur is soms lekkerder dan zoet!

Reza Bakhtali

Augurk slaat
in als bom 

Fris en knapperig
door te fermenteren

Augurken eten we vaak bij een harinkje, op een hamburger of tijdens de borrel
met een blokje kaas. Ze zijn echter altijd ingelegd met azijn, smaken zoetzuur 
en zijn een beetje slap. Terwijl je ze net als zuurkool kunt fermenteren. Dan heb
je een andere augurk die als een bom inslaat.

Pastasalade
Nodig voor vier
personen:
1 krop (ijsberg)sla, 1 rode
ui in dunne ringen, 300
gram (3 kleuren) fusilli, 
4 tomaten in parten, 300
gram salami in blokjes,
150 gram verse pesto, 
ca. 100 gram cornichons
Kook de fusilli en giet af.
Meng de sla met de ui,
tomaten, salami en corni-
chons. Voeg de lauwwarme
fusilli toe. Daarna de pesto.
Meng voorzichtig en dien
meteen op.

Gin-tonic met 
augurkensap
Nodig voor 1 glas:
56 ml gin, 14 ml sap uit
een potje cornichons, 
85 ml tonic
Vul een koud glas met
enkele blokjes ijs. Voeg de
gin, het sap en de tonic toe.
Goed roeren. Garneer
eventueel met een schijfje
citroen.

Zuur soms
lekkerder
dan zoet

Gefermen-
teerde augur-
ken hebben
meer smaak
dan de zoet-
zure die in
azijn zijn
ingelegd.

Amerikanen
eten de stevi-
ge gefermen-
teerde augur-
ken uit het
vuistje of
gefrituurd. 
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