
De aardbeien schoonmaken 

en in een brede glazen pot 

doen. 

Jenever, water, suiker, vanille-

suiker en kruiden toevoegen. 

Elke dag voorzichtig 

omschudden. 

Likeur na 4 weken zeven 

en in een fles doen. 

Vervolgens nog zo’n 6 maan-

den laten staan, daarna is  

hij heerlijk!

- 350 g aardbeien

- 350 ml jonge jenever

- 100 ml water

- 350 g suiker

- 1 zakje vanillesuiker

- beetje piment/cayennepeper

01 A ardbeien li keur
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De ijsklontjes in een blender heel 
f ijn ha kken. Samen met de aard-
beischijf jes en ginger ale in een 
glas doen. 

Beide likeuren en gin toevoegen. 

Garneren met het blaadje munt.

02

- 2 ijsklontjes
- 3 schijf jes aardbei
- 1/2 glas ginger ale
- 15 ml aardbeienlikeur (zie pag. 24)
- 15 ml rabarbercello (zie pag. 106)
- 15 ml gin
- 1 bla adje verse munt
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ABRIKOZENLIKEUR

De abrikozen wassen, drogen 

en schoonmaken. Ongeveer  

5 abrikozenpitten kapotslaan 

- 500 g abrikozen

- 400 g witte kandijsuiker

- 1 kaneelstokje

- 1 kruidnagel

- 1 stukje foelie

-  oranje schil van 1 biologische 

sinaasappel

- 1 l vieux (of cognac) 
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en samen met de kandijsuiker, 

abrikozen, het kaneelstokje,  

de kruidnagel, foelie en sinaas-

appelschil in een ruime glazen 

pot doen.

De vieux erover schenken en 

regelmatig schudden totdat  

de suiker is opgelost.

De likeur na 10 weken afzeven 

en in goed schoongemaakte 

flessen gieten.

Nog minstens 1 maand laten 

liggen om na te rijpen.
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De ananas pureren en mengen 
met de rum en brandewijn. 

Het mengsel in een inmaa kpot 
schen ken en 4 dagen laten 
staan op kamertemperatuur. 
El ke dag een paar keer schud-
den, zodat a l les goed mengt.

Na 4 dagen de vloeistof door 
een kaaslinnen doek zeven en 
in een schone pot doen. 

Het vanil lestokje opensnijden 
en samen met de kandijsuiker 
toevoegen. 

El ke dag omschudden tot de 
suiker is opgelost. 

Het vanil lestokje verwijderen 
en de likeur in goed schoon-
gemaa kte f lesjes schen ken.

-  250 g schoongemaa kte  
ananas

- 2 0 0 ml witte rum
- 3 0 0 ml inmaa kbrandewijn
- 1 vanil lestokje
- 3 0 0 g witte kandijsuiker

05
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Alle kruiden samen met de rum 

en suiker in een glazen pot doen. 

Ongeveer 4 weken laten staan 

op een donkere plaats bij 

kamertemperatuur. Regelmatig 

schudden.

Na 4 weken afzeven en de  

likeur overdoen in goed 

schoongemaakte flessen.

- 15 g anijszaad

- 3 g koriander

- 3 g venkelzaadjes

- 200 g witte kandijsuiker

- 600 ml witte rum

06 A nijsli keur

Anijs en venkel zijn te ge-

bruiken als slijmoplossend 

middel bij verkoudheid.

Ze zijn bovendien goed voor 

de spijsvertering.

Ooit werd deze likeur door 

jonge moeders gedronken. 

Anijs en venkel zouden de 

melkproductie stimuleren en 

door de alcohol viel de kleine 

lekker in slaap...

Accentueer je verse uiensoep 

met een scheutje anijslikeur.  

En vergeet de brood-kaas-

krokantjes niet!
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