GEZONDHEID KEFIR

Kefir, een godendrank
voor de melkopfok?

Kefir staat bekend als bron van vitaliteit. In de Franse vleesveehouderij wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt tijdens de kalveropfok.
‘Kefir hygiëniseert het spijsverteringskanaal van kalveren en geeft
minder diarreeklachten’, zo luidt het onder Franse veehouders.
Maar is daar ook wetenschappelijk bewijs van?
TEKST GUY NANTIER

K

efir is een gefermenteerde drank gemaakt van
melk of suikerwater. Het is van oorsprong
afkomstig uit de Kaukasus en wordt er al
eeuwenlang gebruikt in de menselijke gezondheid.
De mythe rond kefir vertelt dat de bewoners van de
Kaukasus Bijbelse leeftijden bereikten. Kefir staat bij
de westerse consument dan ook bekend als de ‘drank
van de honderdjarigen’ en is over heel de wereld

synoniem voor een dagelijkse bron van vitaliteit.
Kefir heeft bewezen probiotische eigenschappen
voor de mens.
Kefir kan eenieder zelf maken. Voorwaarde is dat
men beschikt over een startcultuur. Die startculturen zijn te kopen in elke natuurvoedingswinkel. Een
starterskit om melkkefir of waterkefir te maken kost
ongeveer 31 euro.
De bereidingsprocedure is simpel. Men voegt de
startcultuur toe aan melk of suikerwater en na 24
uur of 48 uur fermentatie op kamertemperatuur is
de ‘godendrank’ klaar. Voor de volgende bereiding
bewaart men enkele lepels melkkefir of zeeft men de
waterkefirkorrels af. Aldus doende is kefir onbeperkt
aan te maken.

Werking zoals een probioticum
De eerste twee à drie weken functioneert het spijsverteringsstelsel van een pasgeboren kalf min of
meer zoals een eenmagig dier, zoals bij de mens dus.
Het is in die periode ook dat het kalf zeer vatbaar is
voor allerlei ziektekiemen die darmziekten kunnen
veroorzaken en die een hypotheek leggen op de verdere ontwikkeling van het kalf. Het belang van een
goede biestverstrekking kan niet voldoende benadrukt worden om het jonge leven te wapenen tegen
deze darmziektekiemen.
Het startmengsel van kefir bestaat uit een populatie
van bacteriën en gisten die zich ofwel voeden met de
lactose in de melk of met de sacharose of suiker in
het suikerwater. Deze vermenigvuldigende bacteriën/gisten maken het milieu zeer zuur. De pH is
ongeveer 2,5 tot 3. In een dergelijke omgeving kunnen ziekteverwekkers zich niet vermenigvuldigen.
De werking van kefir berust er dus in om het spijsverteringskanaal van het kalf te hygiëniseren door
de kolonisatie van mogelijke ziekteverwekkers te
voorkomen en het microbiële evenwicht in de darm
te handhaven en/of te verbeteren.
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Kefir goedkoper dan 50 cc biest
Het is een (veelgebruikte) Vlaamse boerenpraktijk in Belgisch witblauw om tijdens de
eerste drie levensweken van de melkopfokperiode telkens zo’n 50 cc biest van goede
kwaliteit toe te voegen aan de volle melk of
melkvervanger. Het gehalte antistoffen ter
hoogte van de darmen wordt aldus geoptimaliseerd, waardoor de kans op aanslaan van
ziekteverwekkers en het ontstaan van diarree
vermindert.
Goede biest bevat ten minste 50 gram anti-

stoffen of immunoglobulinen (IgG) per liter en
is te bepalen met een refractometer. Maar
biest van goede kwaliteit is goud waard. Er
moet daarom zuinig mee omgesprongen
worden en het liefst worden voorbehouden
voor de eerste drie melkmaaltijden van het
pasgeboren kalf, zodat het binnen de eerste
6 uren na de geboorte in totaal minstens 200
gram antistoffen binnen heeft.
Als voedingssupplement is kefir daarom
mogelijk een goedkoper alternatief.

Kefir in de Franse veehouderij
In de Franse veehouderij is het gebruik van kefir de
laatste jaren enorm toegenomen als bijkomende
ondersteuning of voedingssupplement voor het kalf.
‘Kefir hygiëniseert het spijsverteringskanaal van
kalveren door de kolonisatie van mogelijke ziekteverwekkers te voorkomen en geeft minder diarreeklachten’, zo luidt het algemeen.
De toepassing van kefir kent op de Franse bedrijven
heel veel varianten. Zo geven Franse veehouders een
zakje korrels melkkefir (40 gram) aan pasgeborenen
nog vóór ze de eerste biest geven. Nog anderen voegen wat melkkefirkorrels toe aan de colostrum en
vervolgens 200 milliliter kefirmelk aan één van de
twee melkmaaltijden en dit tot drie maanden ouderdom. Nog andere Franse vleesveehouders verspreiden
eenvoudigweg korrels waterkefir twee- à driemaal
per week over het voer dat de kalveren tijdens de
opfok krijgen.

Direct in de bek
Emmanuelle en Stéphane Poirier (Gaec des Muriers)
houden 95 limousins op 128 hectare in een biologische bedrijfsvoering in het Franse Saint-Priest-laFeuille (departement Creuse). Het biobedrijf was het
eerste vleesveebedrijf in Frankrijk dat een roundhouse-stal van het Nederlandse ID Agro plaatste voor
het fokvee.
Emmanuelle Poirier ontdekte het gebruik van kefir
tijdens een bijscholingscursus van Obsalim. Sinds een
tweetal jaren nu is het gebruik van kefir een standaardonderdeel van het kalfverzorgingsprotocol in
hun productie ‘veaux sous la mère’ (n.v.d.r.: afmesten van kalveren op basis van enkel melk).
Emmanuelle Poirier: ‘Ik maak suikerkefir. Melkkefir
ruikt niet erg aangenaam. De originele startcultuur
wordt bewaard in een pot in de koelkast, en kan
minstens zes maanden tot zelfs een jaar worden
bewaard.’
Om de drank te geven aan de dieren mengt zij de
startcultuur met suikerwater bij een temperatuur
van ongeveer 20 °C. De kefirkorrels vermenigvuldigen zich op dat moment. Twee of drie dagen later
wordt deze oplossing weer verdund in water. Na nog
eens twee tot drie dagen wordt het goedje gefilterd.
De opgevangen korrels worden in de koelkast be-

waard voor een volgende bewerking. De gefilterde
oplossing is klaar om aan de kalveren te gegeven.
‘De dosis is ongeveer 50 milliliter per kalf’, legt
Emmanuelle Poirier uit. ‘Aan pasgeboren kalveren
geven we dit gedurende drie à vier dagen met een
gewone injectiespuit direct in de bek.’ Daarnaast
pulveriseert het bedrijf eveneens de kefiroplossing
over het stro in de afkalfstal.
Emmanuelle Poirier zegt overtuigend: ‘De immuniteit is verbeterd en de gezondheidsrisico’s zijn verminderd. We hoeven ons geen zorgen meer te maken
over ontstoken navels, diarree of ademhalingsproblemen.’

Meer lengte in het kalf
Proefondervindelijk zijn de Franse veehouders
overtuigd van de voordelen van kefir. Maar zijn de
voordelen ook wetenschappelijk vastgelegd?
Het effect van kefir op dierprestaties en gezondheid
tijdens de eerste 70 levensdagen van kalveren werd
in een wetenschappelijke proef onderzocht en gepubliceerd in het Journal of Dairy Science in 2016.
In de proef werd er gewerkt met kalveren van het
holsteinras, waarbij de referentiegroep geen toevoeging van kefir kreeg aan de volle opfokmelk (KF0), bij
een tweede groep werd 1 volume kefir op 3 volumeeenheden melk gevoerd (KF1) en bij een derde groep
werd een volumeverhouding 1:1 (KF2) gegeven.
De kalveren kregen vanaf dag 3 tot en met dag 45
in twee beurten in totaal 4 liter melk, al dan niet
gemend met kefir. Nadien kregen ze nog slechts
eenmaal per dag 2 liter melk (al dan niet met kefir
gemengd) tot dag 50 (speenleeftijd).
De toevoeging van kefir leidde in de eerste twee
levensweken tot een significante verbetering van de
‘mestconsistentiescore’ én een daling van het aantal
‘diarreedagen’. De lichaamslengte op dag 50 en
dag 70 was eveneens groter bij de kalveren gevoerd
met kefir.
De auteurs besluiten hun wetenschappelijke studie
met de stelling dat kefir een mogelijke bijdrage kan
leveren aan een verbeterde kalvergezondheid, maar
dat uitgebreider onderzoek noodzakelijk is om het
gezondheidseffect onder verschillende veldomstandigheden te evalueren. l
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