
Nederland is er klaar voor
Aard’g wordt opgericht door Max Rood 

en Zeger Groot. De eerste kombucha 
wordt verkocht, en www.aardg.nl wordt 

gelanceerd: op naar een gezonder 
Nederland en België!

2018

Een trend is geboren
Na de eerdere speciaalbier hype is nu 
kombucha aan de beurt. Als 
paddenstoelen schieten de 
kombuchabrouwerijen uit de grond, en 
Amerika is om!

2011

Geslaagd met vlag en wimpel
Academisch onderzoek naar kombucha 

neemt na de eeuwwisseling weer toe. Dit 
naar aanleiding van doorslaggevend 

onderzoek van de Cornell Universiteit in 
Ithaca, Verenigde Staten

2000+

Noem het beestje bij de naam
Len Porzio, een legende binnen de 
kombucha wereld, geeft de platgeslagen 
paddenstoel een of�ciële naam: de SCOBY 
of Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast

1996

Een mythe ontkracht
Een mythe ontstaat: een vrouw uit Iowa is 

overleden nadat ze kombucha heeft 
gedronken. Onderzoek toont echter aan 
dat er geen enkele link met kombucha te 

vinden is

1995

‘In kombucha we trust’
Voormalig Amerikaans president Ronald 
Reagan drinkt, nadat er bij hem kanker 
wordt geconstateerd, dagelijks tot wel een 
liter kombucha

De jaren ‘80

The power of love
Tegelijkertijd zorgen de hippies van de 

jaren ’60 er in de Verenigde Staten er juist 
voor dat kombucha weer nieuw leven

 ingeblazen wordt

De jaren ‘60

Kombucha in de ijskast gezet
Tijdens de Koude Oorlog roepen de 
Russen een halt toe aan al het onderzoek 
dat gewijd wordt aan kombucha

1960

Een Italiaanse zomerliefde
Een kortstondige liefde tussen Italië en 

kombucha ontstaat in de jaren ‘50. Met 
als hoogtepunt de hit van de Siciliaanse 

popster Renato Carosone 
’Stu Fungo Chinese (Chinese Paddenstoel)

De jaren ‘50

Duidelijke taal
Dokter W. Wiechowski maakt een 
krachtige uitspraak: “Omdat kombucha 
enkel uit onschadelijke bestanddelen 
bestaat, én goed voor onze gezondheid blijkt 
te zijn, zou het beschikbaar gemaakt moeten 
worden voor zoveel mogelijk mensen”

1928

Een echt onderbuikgevoel
Onderzoek van Rudolf Kobert naar 

kombucha toont een positieve relatie 
tussen het gefermenteerde drankje en het 
verlichten van problemen met de darmen

1917

For Mother Russia
Ook in Rusland raken ze bekend met 
kombucha. Het zou na de 
Russisch-Japanse oorlog mee terug 
genomen zijn naar huis

1904-1905

Een experimentele aanpak
De Duitser Robert D. Thompson is een van 

de eerste die onderzoek doet naar de 
Acetobacteraceae familie. Een 

bacteriëngroep die hij onder andere in 
kombucha vindt

1852

Strijdvaardige kombucha
Hoe het ook zij, Dzjengis Kahn’s soldaten 
droegen het waarschijnlijk al bij zich toen 
ze ten strijde trokken. Net als de Japanse 
Samurai trouwens

1200

De legende van de kruik
Of was het dan toch in dat ene 

Chinese warenwinkeltje waar het per 
ongeluk werd ontdekt in een 

vergeten oude wijnkruik

±600

Dr. Kombucha
Het zou echter ook de zieke Japanse 
keizer In-Giyo geweest kunnen zijn. De 
Koreaanse dokter Komu-ha zou hem met 
het mysterieuze drankje genezen hebben

414

De kombucha van de keizer
De verhalen gaan de ronde dat 

Qin Shi Huangdi, de eerste keizer van 
China, als een van de eerste mensen ooit 

kombucha dronk

221 v. Chr.

Een eeuwenoude traditie
Potten gevonden in het vroegere 
Mesopotamië tonen aan dat er 6000 jaar 
voor onze jaartelling al 
gefermenteerd werd

6000 v. Chr.

DE GESCHIEDENIS VAN KOMBUCHA

Weten hoe het kombucha avontuur verder gaat?
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