


ZELF 
PINDAKAAS 
MAKEN
 
Er zijn enorm veel soorten heerlijke 
pindakaas te koop, maar je kunt het 
natuurlijk ook gewoon zelf maken. 
Hiervoor is een keukenmachine wel 
tamelijk noodzakelijk (of je moet het 
geduld hebben om urenlang pinda’s 
te vijzelen), maar voor de rest heb je 
(behalve pinda’s) helemaal niets nodig.  

Hoeveelheden 

Pindakaas kun je best een tijdje bewaren, maar het 
is het lekkerst als het niet al maanden in de kast 
staat. Al is het maar omdat de olie dan boven komt 
drijven. Ons advies: maak per keer een flinke pot 
vol, van 250 tot 400 gram pinda’s. Dat is ook een 
fijne hoeveelheid voor de meeste keukenmachines. 

De basis 

Doe de pinda’s in de keukenmachine en laat deze 
draaien, zodat de pinda’s worden vermalen. Je moet 
even geduld hebben. Eerst wordt het vooral een 
wat smerig uitziend gruis, maar als je rustig afwacht 
en de machine laat draaien, ontstaat er na een tijdje 
een pasta. Het kan zijn dat je af en toe wat gruis 
van de wanden moet schrapen.  
 
In principe hoef je geen olie toe te voegen, maar 
het kan natuurlijk zijn dat je toevallig nét pinda’s 
hebt die echt niet lekker meewerken of dat de 
messen van je keukenmachine wat bot zijn. Voeg 
in dat geval een theelepel (arachide)olie toe. Soms 
help dit om de overgang van gruis naar pasta wat  
op weg te helpen. 
 
 
 
 

Pinda’s: roosteren of niet?

Roosteren! De smaak wordt er echt beter van. 
Door ze te roosteren krijgen pinda’s een veel vollere 
smaak. En dat proef je natuurlijk terug in de pinda-
kaas. Daarbij is het nog best lastig om ongebrande 
pinda’s te vinden. De pinda’s die je kunt kopen in de 
supermarkt, zijn vrijwel allemaal al gebrand. 

Pinda’s: met of zonder velletje?

De allerlekkerste pindakaas maak je volgens ons 
door zowel pinda’s zonder vel te gebruiken als  
pinda’s met het bruine velletje er nog omheen.  
Meestal doen we van beide soorten ongeveer 
evenveel in de keukenmachine. Het bruine vliesje 
geeft een wat donkerder kleur pindakaas en zorgt 
voor een heel klein bittertje. Probeer vooral zelf 
uit wat je lekker vindt. Sommige mensen zweren 
bij pindakaas van alleen maar vliespinda’s, anderen 
vinden het juist lekker om alleen ‘kale’ pinda’s te 
gebruiken. Het leuke van zelf maken is nou juist dat 
je jouw ideale pindakaas kunt samenstellen. 

Glad of met stukjes?

Voor pindakaas met stukjes kun je het beste eerst 
een handje pinda’s grof malen in de keukenmachine 
en ze dan apart houden. Vermaal nu de rest van de 
pinda’s tot een lekker smeuïge pindakaas en roer er 
dan de achtergehouden pindastukjes doorheen. 

Smaakmakers

Helemaal puur (of met een snufje zeezout) is 
pindakaas al helemaal fantastisch, maar er komen 
niet voor niets steeds meer pindakaasvarianten op 
de markt. Onze favorieten: pindakaas met  
honing (ongeveer 5 eetlepels voor een pot van  
350 gram), pindakaas met hagelslag (zoveel als 
er maar bij past), pindakaas met verkruimelde 
speculaas (of met sinterklaas: kruidnoten!), 
pindakaas met sambal (ongeveer 5 eetlepels voor 
een pot van 350 gram) en pindakaas met kaneel 
en rozijnen (2 eetlepels kaneel, 1 theelepel vanille-
extract en een flinke handvol rozijnen voor een pot 
van 350 gram).



honing hagelslag speculaas



speculaas sambal rozijnen en kaneel
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De lekkerste boterhammen  
met pindakaas en ...

sambal en atjar
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honing schijfjes appelkokos

marshmallows


