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ZOETZUUR VAN RODE KOOL 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 1 POT 

 200-250 g fijn geschaafde rode kool 
 ½ tl zout 
 125 ml appelazijn 
 1 el balsamicoazijn 
 30 g bruine basterdsuiker 
 1 blaadje laurier 
 ½-1 tl roze peperkorrels 
 ½ kaneelstokje 

 

En verder 

 1 grote (of 2 kleine) afsluitbare glazen 
inmaakpot met deksel 

  

 

 

 

 

 
 

 
Bereidingstijd: 
Voorbereiden:  15 minuten 
Bereiden: 10 minuten 
 

Begin met het steriliseren van de pot. Zet de glazen pot in een 
pan of kom, leg ook het deksel erbij. Kook voldoende water, giet 
dit in de pot totdat het overloopt en giet de rest in de kom zodat 
ook het deksel onder water ligt. Laat het in de kom totdat je het 
nodig hebt. 

Schaaf de rode kool op een fijne stand, en bestrooi met het zout. 
Schep even om. Nog beter is het om het zout in de rode kool te 
wrijven. Doe dit niet met je handen (tenzij je graag roze handen 
wilt) maar gebruik bijvoorbeeld de stamper van een vijzel.  

Zet in een pannetje de appelazijn met de suiker op en laat 
zachtjes koken tot de suiker gesmolten is. Voeg de kruiden en 
specerijen toe. Houd de balsamico nog apart. Laat helemaal 
afkoelen. 

Vis de glazen pot uit het water en raak de rand/binnenkant zo 
min mogelijk aan. Schep de rode kool in de pot en giet de 
balsamico erover. 
Vul dan de pot met de afgekoelde azijn. Gebruik je twee kleinere 
potten, verdeel de specerijen dan over de potten. Het is de 
bedoeling dat de rode kool helemaal onder staat. Vul eventueel 
aan met nog een beetje azijn. 
Veeg de rand van de pot droog als dat nodig is met een schone 
doek. Sluit de pot goed met het deksel en zet in de koelkast. 

Nu is het een kwestie van geduld! Wacht minimaal 24 uur met 
proeven. Heb je wat meer geduld wacht dan 1 week tot 14 
dagen, dan zijn alle smaken goed in de kool getrokken.   

 

TIP: Varieer eens met specerijen, venkelzaad is ook lekker in 
combinatie met rode kool. Of vervang de appelazijn door 
frambozenazijn. Er zijn mogelijkheden genoeg.  

 
 


