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Productie van koud, vers geperste 

kokosnootolie 
Geschreven door Arjen Schroevers, Monkey Training College Thailand. 

 

In onderstaande link worden de verschillende productie methoden vrij uitgebreid uitgelegd. 

http://healthimpactnews.com/2014/what-type-of-coconut-oil-is-best-how-to-choose-a-coconut-oil/ 

Over de naamgeving zijn wat discussies. De naam “Virgin” zoals bij olijfolie gebruik is, is voor 

kokosnoot olie eigenlijk niet juist. Bij olijfolie wordt hiermee de olie bedoeld die van de 

eerste persing van de olijven komt. Bij kokosnoot olie is er slechts één persing. 

In  het kort komt het hierop neer: Er kan olie gemaakt worden van verse kokosnoten en van 

oude, rotte kokosnoten. Vrijwel alle olie die te koop is, is op de tweede manier 

geproduceerd. Het proces is heel simpel. Je hakt de kokosnoten open met een bijl, en laat ze 

4-6 weken drogen in de zon. Het vlees gaat rotten, water verdampt. Het vlees krimpt ook, 

wat verwijderen uit de kokosnoot heel eenvoudig maakt. Dit vlees kan eenvoudig uitgeperst 

worden. Omdat het water al verdampt is pers je direct olie. De olie is niet helder en heeft 

een nare geur en smaak. Door middel van stoom wordt de olie ontgeurd. Daarna wordt met 

behulp van chemicaliën en filtratie de olie weer helder gemaakt. Deze olie is vaak te 

herkennen omdat in gestolde toestand (onder de 25 graden) er grote kristallen zichtbaar 

zijn. Alle olie die uit niet kokosnoot producerende landen komt is op deze manier gemaakt 

(USA). De ruwe olie wordt verscheept, en in het land van productie geraffineerd. En daarna 

verder verkocht. Deze olie mag gewoon Virgin genoemd worden, en afhankelijk van de 

herkomst van de kokosnoten zelfs ook biologisch. 

Je kan ook olie maken uit verse kokosnoten. Dan pers je het verse kokosnootvlees uit, en 

pers je melk. In de melk zit de olie opgelost. De kunst is nu om de olie en het water te 

scheiden. Olie is lichter dan water. Centrifugeren werkt dus. Als je de melk centrifugeert heb 

je direct olie. Zelfs erg mooie schone olie. Deze olie heeft geen sterke geur of smaak.  Een 

tweede manier is het water uitkoken. De olie wordt bruin (en dan ook vaak ontkleurt) en is 

heet geweest. Deze olie is van veel mindere kwaliteit. Je kan ook bacteriën het werk laten 

doen. De zogeheten fermentatie. Als je de melk een hele dag op ongeveer 45 graden houdt 

gaan bacteriën aan de slag. De melk veranderd dan in een substantie met drie duidelijke 

lagen: Onderaan een zurig water. Daar boven hele heldere olie, en bovenop de olie een laag 

schuim. Net zoals bij de productie van yoghurt, bier en wijn bepalen deze bacteriën voor 

een groot gedeelte de kwaliteit en smaak van de olie. 

De kwaliteit van de gefermenteerde olie is veruit het beste. Het proces is ook het meest 

lastige. 

http://healthimpactnews.com/2014/what-type-of-coconut-oil-is-best-how-to-choose-a-coconut-oil/
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Hieronder, met foto’s een uitleg hoe wij onze olie op ambachtelijke wijze produceren. 

Na het plukken van de kokosnoten (wij gebruiken daar apen voor, onze olie is dus niet 

veganistisch) moet de buitenschaal (de husk) van de kokosnoot verwijderd worden. Dit is 

zwaar werk. 
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Als de husk verwijderd is (de kokosnoot ziet er dan uit zoals hij in Nederland in de supermarkt ligt) 

komen wij bij de volgende stap aan. We moeten de houtige buitenkant van de kokosnoot 

verwijderen. Daar hebben we een machine voor: 
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Na het verwijderen van de houtige buitenkant wassen we de kokosnoot, en verwijderen met 

een mesje de resten van de buitenschaal. We snijden de kokosnoot door en laten hem 

ongeveer een uur drogen in de zon. Op deze manier raken we al veel water kwijt. 
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Hierna wordt de kokosnoot in een andere machine fijngemalen. 
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Direct na het fijnmaken wordt de kokosnoot geperst met een hydraulische pers. We persen nu 

een heerlijke melk die veel gebruikt wordt in Thaise gerechten. Echter dat is niet ons doel. 
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De melk bewaren we nu 2 dagen in een vriezer, waarbij de temperatuur begrenst wordt op 

ongeveer 10 graden. De olie die zich al afscheidt word vast, en we kunnen nu al een beetje 

water afvoeren. Deze stap levert maar weinig op en we denken er over deze stap te 

schrappen. 

Hierna halen we de begrenzing van de vriezer weg en bevriezen we de melk tot  -24 graden. 

We hebben gemerkt dat dit de latere olie veel langer houdbaar maakt. 

Na 4 dagen bevroren te zijn houden we de melk 24 uur op 45 graden. Als het mooi weer is is 

het voldoende om de melk buiten de vriezer te plaatsen. Als het weer niet mee werkt 

gebruiken we een verwarming. 

 

De melk gaat nu fermenteren en er ontstaan drie lagen, een laag zurig water, een laag olie en 

een laagje schuim. 
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Fermentatie net begonnen. 
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Fermentatie bijna klaar. 

Hierna voegen we heel langzaam aan de onderzijde van de emmers langzaam water toe. De 

emmers gaan via het aangebrachte buisje overstromen. Uit dit buisje loopt zeer mooie, 

schone en heldere olie.  
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Er blijft ook vrij veel olie achter in de laag schuim. Na deze stap gaan de emmers dus weer 

terug in de koelkast. Die laag olie die in het schuim zit wordt dan hard en laat zich makkelijk 

van het water afscheppen. Deze brokken behandelen we later verder. 
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Soms komen er wat vlokje schuim mee. Dus na deze stap wordt de olie gefilterd met een 

filter met een doorlaat van 0,01mm.  
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Als kleine test sluiten we de flessen nog even aan op een vacuümpompje. We kunnen dan 

zien of er nog water in de olie zit. Is dat zo, dan gebruiken we deze olie zelf. 
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Hierna is het tijd om de olie te bottelen, en van stickers te voorzien. Ze is klaar voor de 

verkoop! 

 

 

Nog een belangrijke aanwijzing: Onder de 25°C is de olie vast. Boven de 25 graden is ze snel 

weer vloeibaar. Om de olie vloeibaar te maken volstaat het om het flesje even in je broekzak 

te houden, of in warm water te leggen. LET op: De olie mag niet boven de 48°C komen. Ook 

verwarmen in de magnetron is uit den boze! 

 

 

 

Voor vragen, contact Arjen per email: firstschoolformonkeys@gmail.com 

Monkey Training College 

24MOO4 Tambon Thungkong 

Amphoe Kanchanadit 

84290 Surat-Thani 

Thailand 

+66 (0)84 745 5662 (Thai en Engels) 

+66 (0)85 099 8072 (Nederlands, Engels en Duits) 
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