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ZELF ROOMBOTER MAKEN 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 
 

VOOR CA. 250 GRAM 
 

• 500 ml slagroom 

• 30 ml karnemelk 
 
En verder 

• Een afsluitbaar bakje 
met deksel 

• Keukenmachine of 
mixer of goed sluitende 
pot 

• Een stuk kaasdoek 

• Grote kom 

• IJsklontjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meng de slagroom met de karnemelk en laat dit ineen afgesloten bakje 
ongeveer 24 uur op het aanrecht staan. Hierdoor gaat de room 
fermenteren en wordt dikker. Zet vervolgens minimaal 4 uur (of een 
nacht) in de koelkast. 
 
Giet de room in de mengkom van je keukenmachine. Gebruik de 
ballongarde om de slagroom te kloppen. Ga door totdat de slagroom tot 
boter geklopt is. Je zult merken dat dit redelijk snel gaat. Het is slim om de 
kom af te dekken met een deksel of een theedoek, want het gaat 
behoorlijk spatten. Als de boter (want dat is het dan) als een klont aan de 
garde blijft hangen, ben je klaar.  
 
Wil je dit met de hand doen, ook dat kan! Giet dan het roommengsel in 
een goed sluitende pot van ongeveer 1 liter. En schud tot de boter en 
melk gescheiden zijn.  
 
Leg het stuk kaasdoek in een zeef boven een kom en giet de boter af. 
Vang de karnemelk op in de kom. Vouw het doek om de klont boter en 
knijp er het meeste vocht uit. Leg de boter in een bakje gedurende 2 uur 
in de koelkast om goed te laten afkoelen.  
 
Vul een kom met water en ijsklontjes. Het ijskoude water zorgt ervoor dat 
de boter niet smelt en minder plakt. Spoel de boter door met je handen 
(of gebruik een siliconen spatel) in de boter te knijpen. Het water wordt 
troebel, vervang het dan door schoon water en herhaal tot het helder 
blijft.  
 
Maak een bal of blok van de boter en wikkel dit in vetvrij (bak)papier. 
Bewaar in de koelkast. 
 
Behalve boter kun je ook goed crème fraîche en ricotta zelf maken, maar 
daarover later meer. In feite is de slagroom na 24 uur al crème fraîche, 
dus dat wordt een volgend project.  
 
TIP: drink je eigenlijk nooit karnemelk, maar wil je er wel op een later 
moment weer boter mee maken? Vries de karnemelk dan in en gebruik 
een ijsblokjes vorm. 
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Bereidingstijd: 

Voorbereiden: 10 minuten 
(wachttijd 24 uur + 1 nacht in de 
koelkast) 

Bereiden: 2,5-3 uur (incl. 
wachttijd van 2 uur) 
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