
 
 

Zelf Amandelmelk maken 

 
Wat heb je nodig: 
Voor een kleine fles amandelmelk heb je het volgende nodig: 
• Twee kopjes rauwe ( biologische ) amandelen 
• Vier tot vijf kopjes water 
• Enkele dadels 
• Kaneel of vanille essence druppels 
 
Hoe maak je het: 
Week de amandelen ‘s nachts (of maximaal 2 dagen) in de koelkast. Dit doe je door de 
amandelen onbedekt in een glas met koud water te zetten. Hoe langer je de amandelen laat 
weken, hoe romiger de melk zal worden. 
Vervolgens giet je de amandelen af en spoel je ze grondig onder stromend koud water. 
Voeg de amandelen met het water in een blender. De amandelen dienen net onder water te 
staan. Meer of minder water mag ook. De hoeveelheid water zal bepalen hoe romig of dun 
de melk wordt. Zoals het verschil tussen volle en halfvolle melk. 
Voeg vervolgens wat kaneel toe en/of enkele vanille essence druppels. 
Pulseer de blender een paar keer zodat de amandelen breken en mix vervolgens op hoge 
snelheid gedurende twee minuten. 
Giet de amandelen af. Dit doe je door de melk uit de blender in een geopende melkzak te 
doen. Deze melkzak kun je over een maatbeker plaatsen. Je kunt ook een kaasdoek 
gebruiken.. 
Knijp alle amandelmelk uit de melkzak het kaasdoek. Begin heel voorzichtig. Knijp en druk 
met schone handen zoveel mogelijk amandelmelk uit de melkzak. Begin onderaan en werk 
naar boven toe. Eigenlijk zoals je een koe zou melken… Langzaam knijp je alle melk uit de 
melkzak / het kaasdoek totdat er een droge pulp achterblijft.  
Bewaar de amandel melk in een dichte pot of fles. In de koelkast blijft deze melk maximaal 
twee dagen goed. 
Je kunt heerlijk experimenteren met deze melk door er bijvoorbeeld rauwe cacao of een 
bevroren banaan aan toe te voegen. 
 
 



 
 
Amandel pulp 
De overgebleven amandel pulp moet je zeker niet weggooien! Dit kun je toevoegen aan je 
havermout of aan smoothies. Of je kunt ze in een dadel doen voor een heerlijke snelle 
snack. Je kunt de pulp ook op een bakplaat verspreiden en in de oven bakken (2-3 uur) op 
een laag temperatuur tot het volledig droog is en je perfect gezonde koekjes hebt. Ook kun je 
de amandel pulp invriezen voor enkele maanden. Of wat dacht je van ijs met koekjesdeeg? 
Ook amandel kaas is heerlijk. Meng de amandel pulp in een blender met wat citroensap, 
Keltisch zeezout, peper, kokosolie of olijfolie en wat verse kruiden. Heerlijk! 
Of gewoon verkruimelen over een salade. De mogelijkheden zijn eindeloos… 
 

 


