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De ezelinnenmelk is terug. Deze gezonde drank voedde ooit de kinderen van een Parijs weeshuis en was 
de grondstof voor de huidverzorging van koningin Cleopatra, keizerin Sissi en Napoleon. In De 
Hippomaan in Zeveren maakt men er zeep van.  
 

'Een oude traditie is hersteld. Ezelinnenmelk diende vroeger vooral als grondstof voor natuurlijke cosmetica', zegt 
Eveline De Ganck van De Hippomaan in Zeveren, de enige ezelinnenmelkerij in Vlaanderen. 'Ter plaatse maken 
wij er, met speciale klei en etherische oliën, zeep van. De productie van crèmes en douchegel besteden we uit. 
De zaak draait goed, we zijn al in onderhandeling met enkele mogelijke exportlanden'. 
 
De naam Hippomaan verwijst naar het kleine maantje dat, samen met de moederkoek, loskomt na de geboorte 
van een veulen. Het stukje wordt soms op de deur gehangen en zou geluk brengen. 
 
Het bedrijf telt dertig ezels. Er zijn constant kleine of iets grotere veulens. 'Dat moet zo want, in tegenstelling tot 
koeien, stopt de melkproductie onmiddellijk bij ezels wanneer het jong wordt weggenomen', vertelt Eveline. 'Dat 
bewijst nogmaals dat een ezel niet dom is. De uitdrukking domme ezel is absoluut ongepast. Trouwens, het dier 
bewijst ook in de bergen zijn kwaliteiten. Een opgeschrikt paard slaat gevaarlijk op hol maar een ezel die schrik 
heeft, blijft staan. Die eigenschap wordt ten onrechte verward met koppigheid. Een ezel is een lief en aanhankelijk 
dier dat veel vriendschap geeft'. 
 
De melk smaakt zoet, is licht om drinken, doet aan paardenmelk denken maar benadert ook de eigenschappen 
van menselijke melk, bevat goede bacteriën en is dus heel erg nuttig bij de aanmaak van darmflora. 
'Ezelinnenmelk werkt zuiverend en bevat weinig vet. De melk bezorgt het lichaam meer vitaliteit. Er zijn in 
Frankrijk gevallen bekend van weeskinderen die met ezelinnenmelk zijn gevoed. Men legde ze gewoon aan de 
uier', legt Eveline uit. 
 
De Hippomaan kweekt ook met een Franse ezelssoort, Le Grond Noir du Berry. De naam verwijst naar een 
streek in centraal Frankrijk. Na een jaar worden de veulens verkocht. 
 
'We doen hier alles zelf, op een zo natuurlijk mogelijke manier en met kwaliteitsproducten. Zondag concentreren 
we ons vooral op de aanmaak van onze zeep', zegt Eveline. (jrz) 


