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 Een aperitief is een drankje voor het eten. 

Een aperitief is meestal een alcoholische drank, maar hoeft dat niet te zijn. Het woord 

aperitief komt van het Latijnse ‘aperire’ wat zoveel als openen betekent. Het openen komt 

dan vooral van een glaasje wijn of in sommige gevallen een bierflesje. Een aperitief is om de 

spijsvertering en de speekselaanmaak te stimuleren. Het aperitief moet dus de maag 

voorbereiden op de maaltijd.  Een aperitief werkt meestal eetlust opwekkend wanneer het 

een beetje bitter, beetje zuur en weinig suikers bevat.  Het wordt afgeraden om een zoet 

aperitief te nuttigen omdat dit de eetlust remt en de smaak verzwakt. 

Een aperitief dient ook als beginpunt en is een  middel om de affectie tussen de gasten te 

openen. 

Samensteliing van aperitieven 

We onderscheiden alcoholische,  alcoholarme en alcoholvrije apero's 

1. We maken een aperitief volgens een voorgeschreven recept. 

2. We maken een aperitief op basis van een likeur of siroop 

3. We maken een aperitief door toevoeging van kruiden en/of bloemen 

1.1 Notenporto of notenwijn 
Recept 'neutebuk' van Anneke & Noël  

Nodig: 4.5 liter rode wijn, 500 ml alcohol 96°, 800 gram suiker, 10 groene 

notenbolsters (best voor half juli omdat de noot nog niet hard mag zijn), fijn 

geraspte schil van 2 sinaasappels (zonder het wit), grote afsluitbare emmer 

Doe de wijn, alcohol en suiker in de emmer en roer alles goed. Snij de notenbolsters in kleine 

stukken en voeg toe. Geraspte schil van sinaasappels erbij doen. Sluit de emmer en in de 

1ste week alles elke dag goed doorroeren. Daarna om de 2 à 3 dagen omroeren. Na +/- 2 

maand filteren door een neteldoek of zeef. Laat meerdere keren bezinken en hevel telkens 

over zonder het bezinksel. Als het helder is en geen bezinksel meer neerslaat kun je de 

notenporto op flessen trekken. Zoeter maken dan doe je suiker bij, sterker maken dan 

vermeerder je de alcohol.  

Wist je dat ........

 

De naam 'port' is afgeleid van de havenstad 

Porto. Alle wijn komt uit een specifiek 

afgebakend wijngebied langs de oevers van de 

rivier de Douro. De Engelsen en Fransen deden 

in de 13de en 14 de eeuw wijnexport maar door 

een ruzie tussen beide landen kon geen wijn 

meer gehaald worden in Frankrijk en week men 

uit naar Portugal. Om de Portugese wijn tijdens 

de lange zeereis goed te houden, werd er aan 

het einde van de bereiding wat brandewijn 

toegevoegd om zo de gisting te stoppen. Door 

deze stop behoudt port veel restsuiker en is 

daarom zoet. Zo ontstond toevallig de versterkte 

portwijn . Dit maakt de drank  tot een zoete, 

alcoholrijke, sterke wijn.  
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1.2 Sleedoornlikeur op wijze van 'metje Marie'. 

   

Nodig: 500 gr sleepruimen, 500 gr suiker, 1 liter oplegjenever, 1 kaneelstokje, 1 

vanillestokje, 1 stukje gember en 1 stukje steranijs.  

Sleedoornlikeur is een roodkleurige likeur welke in de herfst vanaf eind oktober gemaakt kan 

worden. Sleedoornbessen worden ook wel sleepruimen genoemd en groeien aan de 

sleedoornstuik, Prunus Spinosa. De beste periode om ze te plukken is als de vrieskou er 

overheen is gegaan. Dan komen de suikers vrij. Vooraf zijn de bessen zeer wrang van smaak 

en echt niet te pruimen! (veel looistoffen oa tannine) Je kan dit natuurlijk nabootsen door de 

bessen vroeger te plukken en in de diepvries te stoppen. Neem een fles met brede hals of 

een bokaal en doe er de doorprikte bessen in. We doorprikken de harde schil om zoveel 

mogelijk van de bessen in ons likeur te krijgen.  Schud af en toe met de fles/bokaal en zet op 

kamertemperatuur weg. Best in de eerste weken regelmatig schudden. Dan af en toe eens. 

Na een 3-tal maand voorzichtig proeven of je hem al lekker vind, zo ja dan kan je het vocht 

zeven en  overgieten in een fles.  

Wist je dat.................... 

Sleedoorn is een struik die overweldigend en 

heel vroeg in het jaar al bloeit. Het is een 

naaktbloeier. Dus eerst bloemen en dan 

bladeren. Men spreekt ook van de zwarte 

doorn. De bessen zijn wrang door de vele 

tannine maar ze bevatten ook tot 20 mg 

vitamine C op 100 gr. bessen en mineralen 

als calium, kalcium en magnesium.  

 

 

            

Sleedoorndiksap 

Wie toch met sleedoorn aan de slag wil maar niet  de alcohol wil dan kun je siroop maken 

met 2 kilo sleepruimen , 2 kilo peren , 1 kaneelstokje , 1 kruidnagel gemalen . De 

sleedoornbessen wassen en met de gehalveerde peren +/- 1 uur in ontsapperspan doen. 

Daarna het sap in een pan gieten en het sap verder voor +/-  enkele uren laten inkoken. Het 

sap daarna heet  in voorverwarmde en steriele flessen gieten.  
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2.1   Zelfgemaakte kirr met cassis-siroop of cassis-likeur. 

1. Cassis-siroop maken. Eerst maak je sap van de bessen en van het sap maak je siroop.  

Sap maken: 

Kneus je vruchten met een houten lepel en verwarm ze daarna met een bodempje water op 

een hoog vuur tot bijna op het kookpunt. Dan het vuur terugdraaien en de vruchten op zacht 

vuur laten staan totdat er zoveel mogelijk sap is vrijgekomen. Dan het sap zeven door een 

neteldoek (nachtje laten uitlekken)  

De siroop: 

Per liter sap  gebruik je 1 kilo suiker. Breng het sap aan de kook. Voeg dan de suiker toe. 

Breng het geheel opnieuw aan de kook en schep het schuim eraf. Doe in gesteriliseerde 

flessen of bokalen.  

2. Cassis-likeur = crème de cassis maken 

Nodig: 700 gr zwarte bessen, enkele blaadjes van de cassisstruik en 600 ml 

oplegjenever + suiker om likeursiroop te maken. 
 

Creme de cassis maak je in 2 stappen.  

* In de maand juli worden de rijpe bessen samen met enkele blaadjes van de struik in een 

pot/fles met oplegjenever of vodka overgoten. Laat 3-tal maanden trekken op een donkere 

plaats. De alcohol gaat mooi felrood kleuren en neemt de smaak van de bessen op. Zeef de 

bessen uit de drank door middel van een neteldoek.  

* maak nu een suikerstroop van 500 gr suiker en 300 ml water door deze samen op te 

warmen in een pan tot de suiker opgelost is en laat wat afkoelen.  

* Doe nu het gezeefde sap  bij de suikersiroop en giet deze drank nu enkele keren over en 

weer van pot tot pot zodat alles goed gemengd is. Niet roeren om kristaliseren te 

vermijden!. Giet nu in brandschonen flessen of bokalen om te bewaren.  

Hoe opdienen? 

Je kan je crème de cassis gebruiken in een glaasje wijn, glaasje cava of mousserende wijn 

(kirr royal) of glaasje champagne (kirr imperial). Alcoholvrij gebruik je de cassissiroop in  

spuitwater of op een ijsje met rood fruit.  

Wist je dat................. 

Zwarte bes ook cassisbes,  zwarte trosbes en 

Ribes nigrum wordt genoemd.  De struik 

groeit van oorsprong in voedselrijke, 

moerasachtige bossen. De bessen bevatten 

veel vitamine B1, B2, B5, B6, C en E en 

mineralen calcium, magnesium, kalium, 

fosfor en ijzer. Het zit door zijn vitamine C en 

E-gehalte dus boordevol antioxidanten.  De 

bessen bevatten veel pectine die het 

indikken vergemakkelijken bij jam of siroop.  

De smaak is wrang maar na koken komt het 

heerlijke aroma vrij..  
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2.2 Vlierbloesemdrankjes 
Nodig:   Eerst moet je vlierbloemensiroop gaan maken. 2 liter water of meer, 2 bio 

citroenen, 20 vlierbloemschermen, citroenzuur en suiker. 

 

Doe de vlierbloemenschermen in een emmertje of bokaal. Overgiet ze met water tot ze 

onder staan. Doe er de citroenen bij die je in schijfjes hebt gesneden. Laat dit tot 2 dagen 

afgedekt trekken. Zeef nu de bloemen en citroenen eruit. Meet het sap af en per liter sap 

doe je 1/2 kg suiker bij. Breng het sap aan de kook met de suiker en doe de kokende 

vloeistof in gesteriliseerde flessen of bokalen.  Je kan je sap ook zonder suiker invriezen. Je 

kunt  je siroop toevoegen aan witte wijn, schuimwijn of spuitwater. Je kan de siroop ook in 

een vorm doen voor ijsblokjes en voeg hieraan wat verse vlierbloemetjes toe. Enkele van 

deze ijsblokjes in je drank verfraaien je drankje. Het oog wil ook wat!!! 

Wist je dat........................ 

De vlierbloemen die we hier 

gebruiken  van de Sambucus nigra 

zijn. Er bestaan nog andere 

vliersoorten. Vb peterselievlier, 

bergvlier/trosvlier (bloempluimen en 

rode bessen) en kruidvlier (Sambucus 

ebulus met kruidachtige stengel). 

Deze laatste, de kruidvlier, is giftig!. 

Pluk dus zeker de juiste bloemen of 

bessen!!!. De bessen van de gewone 

vlier niet rauw te eten zijn door het 

aanwezige sambunigrine/ blauwzuur. 

Gekookt verdwijnt deze stof en is 

vlierbessensiroop een goede 

aanvulling om de weerstand in de 

winterperiode op te krikken.  

 

Gewone vlier 

peterselievlier 

kruidvlier 
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2.3 Beukenbladbitter  
Het is eens wat anders hé. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een ietwat rare suggestie, 

maar als je van de (bittere) smaak van Campari houdt zal dit recept zeker in de smaak vallen. 

Nodig voor het extract  

- Halve liter brandewijn of graanjenever of oplegjenever 30° 
 - 40 oude en 40 verse beukenbladeren (dus van vorig jaar en dit jaar) 

 

 

Spoel de beukenbladeren onder stromend water af en maak dat de bladeren die je gebruikt 

vrij zijn van insecten (beukenluizen), doe ze daarna in een propere bokaal. Giet er de 

brandewijn of jenever over tot de blaadjes onderstaan. Zowel de bladeren van groene als 

van de rode beuk zijn te gebruiken. Laat  het geheel enkele weken op een koele en donkere 

plaats trekken.  Wanneer alles goed getrokken is kan men het extract filteren en het dan in 

flessen overgieten. 

Deze bittere drank kan puur gedronken worden  maar vermengd  met fruitsap en een blokje 

ijs wordt het een schitterend aperitief vol pit en karakter!   

***Recept apero met beukenbladbitter 

Neem een lang glas en doe hier een 

 beetje (1/4) beukenbladbitterextract in.  

Voeg wat suikersiroop aan toe (volgens smaak) 

 en vul aan met fruitsap (3/4). Soms wordt er ook wat 

sodawater aan toegevoegd.  

 

 

 

Wist je dat....................... 

De beuk (Fagus sylvatica)  soms verward 

wordt met de haagbeuk (Carpinus betulus) 

Beuk een gladde schors heeft die niet plots 

aan het zonlicht mag blootgesteld worden 

omdat hij dan verbrand. Het hout van de 

beuk niet of héél weinig splintert en dus 

bruikbaar is voor speelgoed en houten 

lepels. Haagbeuk heeft slijtvast hout dat 

gebruikt wordt voor hakblokken en 

tandwielen.  

 
het diep generfde haagbeukenblad 

 
het gave en glazende beukenblad  
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2.4 Rabarberdrankjes 

 

Rabarcella = rabarberlikeur met vanille 

Nodig: 500 gr rabarber, 200 gr suiker, 1 vanillestokje, 0.75 L wodka 

Was de rabarber en snij in kleine stukje. Doe deze stukjes in een grote bokaal. Voeg de suiker 

toe en het opengesneden vanillestokje. Giet de wodka erover tot alles onder staat.  Sluit de 

pot en schud eens goed door elkaar. Laat nu 3 à 6 weken op een donkere plaats trekken. Af 

en toe eens schudden. Zeef nu de stukjes rabarber eruit en doe de rabarcella in een mooie 

fles. De rabarcella mag nog enkele maanden narijpen op fles. Serveer liefst ijskoud.  

De rabarberstukjes moet je niet weggooien. Je kan ze gebruiken in yoghurt of in een taart.  

Tip:                       Snelle rabarbertaart 

Leg een kant-en klaar kruimeldeeg op een taartblik. Meng 1 kg 

rabarber (in kleine stukjes) met 200 gr suiker en 2 lepels bloem in 

een kom. Vergeet de rabarberstukjes niet uit je likeur!!!!  

Maak 80 gr petit-beurre koekjes tot kruimels en giet dit op het 

kruimeldeeg. Doe nu de rabarbermengeling op de koekjes en doe 

bovenop nog wat klontjes boter. Bak in een voorverwarde oven 

op 180° gedurende +/- 30 minuten.  

 

 

 

Rabarbelimo met vanille 

Nodig: 500 gr rabarber, 300 gr suiker (of agavesiroop), 1 vanillestokje, 1 L water 

 
Was de rabarber en snijd ze in stukken. Breng het water aan de kook en dompel er de 

rabarberstukken in. Laat 20 minuten zachtjes sudderen totdat de stengels gaar zijn. 

Voeg er dan de suiker aan toe en het vanillemerg. Zeef het geheel en druk de stengels goed 

aan om er alle vocht en smaak uit te persen. Laat afkoelen en dien op met wat spuitwater.  

Je kan ook nog naar smaak wat tijm toevoegen. 

Wist je dat................... 

Rabarber een groente is waarvan enkel de 

stelen eetbaar zijn. Snij de stelen niet af maar 

draai ze van de plant af.  Als je later op het 

jaar, na juli, nog rabarber oogst er teveel 

oxaalzuur in komt. Dit is niet zo goed voor 

onze nieren. Door de binding met calcium uit 

ons lichaam kunnen er in uitzonderlijke 

gevallen nierstenen ontstaan. Geniet, maar 

met mate. Echt giftig is het niet!.  
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3.1. Meiwijn of Meitrank 

Nodig: witte wijn  en lieve-vrouwe-bedstro  (Galium odoratum  = Asperula odorata) 

recept 1: pluk enkele takjes kruid en laat het even verdrogen (als ze al bloeien). Doe het 

dan in de wijn en laat halve dag tot max. 1 dag trekken. Haal het kruid eruit en dien fris op.  

recept 2: Los 30 gr suiker op in 2 lepels warm water. Laat afkoelen en doe dan 50 ml 

cognac bij. Doe dit alles in een karaf en leg er 5 takjes lieve-vrouwe-bedstro in. Voeg witte 

wijn toe. Als het kruid al bloeit eerst een dagje vooraf plukken. Laat enkele uren trekken en 

doe dan het kruid eruit. Doe er nu nog enkele stukjes sinaasappel bij en overgiet met 

schuimwijn. Serveer koel! 

Wist je dat............... 

In lieve-vrouw-bedstro zit bij de bloei héél 

veel cumarines. Teveel cumarine in je drank 

daar krijg je hoofdpijn van. En te lang 

moeten wachten op je drankje messchien 

ook? Omdat in Luxemburg dit plantje veel 

voorkomt in de bossen maken ze er daar een 

liefdesdrankje van. Bedstro werd als vulling 

van kussens en matrassen gebruikt. 
            

 

 

 

3.2 Ice tea 

Nodig: 4 takjes munt, 2 sinaasappels, 4 citroenen, 1 liter zwarte thee ( evt. + 

fruitgaardthee), 1 stukje gember, 1/2 liter water, suiker naar keuze.  

 

Cruch de munt in een karaf. Voeg het vruchtensap van sinaas en 

citroen toe. Voeg de afgekoelde thee toe en het fijngeraspte 

gemberstukje. Voeg water toe. Versier je glas met munt of stukje 

sinaas/citroen. Dien héél koud op met ijsblokjes. 

Een ice tea peach is met toevoeging van stukje perzik.  
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3.3 Frambozen-lavendelimo 
Nodig: koffielepel lavendelbloemetjes, 50 gr frambozen (of ander rood fruit), 

1/2 limoen, canada dry. 

Pureer de frambozen en doe er de 

lavendelbloemetjes bij. Het sap van limoen 

toevoegen en aanvullen naar wens met 

canada dry.  

Tip: je kan de lavendel ook vervangen door 

tijm.  

                   

 

3.4 Koud bramensoepje 

Nodig: 500 gr bramen,  1 ui, 1 teentje knoflook, 1 komkommer, 1 handvol 

muntblaadjes, 1 lepel rode wijnazijn, 1/8 l zure room, peper en zout 

Hou enkele bramen en muntblaadjes opzij als versiering. 

Pureer de bramen en zeef de pitjes eruit. Pureer de ui, look, 

en komkommer en munt. Dit kan je doen in een blender of 

met mixer. Breng op smaak met de azijn en pezo. Versier je 

kopje met een lepeltje zure room,  braam en een 

muntblaadje 

 

3.5 Tomatencocktail 

Nodig: 2 tomaten, 4 wortels, 2 takjes bleekselder, 1 komkommer, eventueel 

zout of soyasaus 

Pers alle groenten in sapcentrifuge. Doe het sap in een glaasje als aperitief, bij een brunch of 

tussendoortje. Geef er eventueel een groentenspiesje bij.  

Wist je dat................. 

Tomaat en komkommer helpen bij een 

kater. Doe er wat zout op om uw verloren 

zoutgehalte weer op peil te krijgen. Tomaat 

en komkommer hebben veel vocht en 

brengen dus het vochtgehalte op peil. 
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3.6 Romantisch rozendrankje 

Nodig: 1/2 liter water, 500 gr suiker, 200 gr rozenblaadjes, 5 gr citroenzuur 

Breng het water aan de kook. Los hierin al roerend de suiker op. Neem de pan van het vuur 

en roer voorzichtig de helft van de rozenblaadjes erdoor. Laat dit afkoelen. Zeef de 

rozenblaadjes eruit en breng de siroop weer aan de kook. Roer van het vuur af de rest van 

de blaadjs erdoor en laat de siroop weer afkoelen.  Zeef de rozenblaadjes uit de afgekoelde 

siroop en los al roerend het citroenzuur of het citroensap erin op. 

Bewaar de siroop in de koelkast. Lekker in spuitwater of in cava. Ook lekker met taart en ijs. 

Wist je dat........................ 

Alle rozen zijn eetbaar. Je kunt er ook 

rozensuiker van maken. Er zijn allerlei 

soorten. Voor de bijtjes zijn de enkelvoudige 

rozen best om de nectar en stuifmeel op te 

halen. Voor onze siroop best geurige, 

dubbele rood/rooskleurige rozen. vb. Rosa 

'Comte de Chambord', Rosa 'Cardinal de 

Richelieu', Rosa 'Roseraie de l'Haye'.  

Rosa damascena, de dieprode sterk 

geurende Damascus Roos werd naar Europa 

gebracht tijdens de kruistochten. Hiervan 

wordt de etherische olie gebruikt als 

toevoeging in huid- en gezichtscrèmes. Het 

is een zeer dure olie. De geur schenkt rust en 

schept een vredige, harmonische sfeer.  

 

 

          

 

 

 

3.7 Alcoholarme pastis 

Nodig voor 1 glas: 1 kl appeldiksap, 1 druppel etherische olie venkel, 2 lepels 

droge witte wijn, 25 cl water , ijsblokjes 

Meng de EO venkel in het appeldiksap. Voeg de wijn toe en het water. Dien ijskoud op met 

ijsblokjes.  
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3.8 Anijsdrank op kruidenbasis  
  recept van R. Vandenbussche, jaaropleiding: aromatherapie 

Nodig: 10 gr anijszaad, 5 gr korianderzaad, 10 gr steranijs, 10 gr venkelzaad, 1 

zoethoutstok, 50 gr rietsuiker, 480 ml alcohol 90°, 520 ml water, 20 druppels 

anethol (bij apotheek) 
Alle kruiden in de alcohol laten trekken gedurende +/- 10 dagen. Zeven en het water 

toevoegen. Laatst de druppels anethol 

Wist je dat.................... 

Anijsdrank is in Frankrijk ontstaan nadat er 

een verbod kwam op absint.  

Het Provençaalse woord pastis betekent 

zoiets als mengsel. Het recept van Paul 

Ricard uit 1932 bezorgde hem de status van 

wereldmarktleider in pastis. 

                

                

3.9 Kefir aperitief 

Nodig: 60 gr waterkefirkorrels,  40 gr suiker,  1/2 citroen,  1 ongezwavelde 

 gedroogde vijg 

Doe alles samen in een goed schoongemaakte bokaal. (weckpot). Sluit af en laat 48 uur 

trekken. De kefirkorrels gaan op en neer ten teken dat de fermentatie goed bezig is. Dan 

alles uitzeven en de kefirkorrels bewaren. Je kan de drank nu aanvullen met steranijs en 

stukje gember en nog eens 12 uur laten trekken. Resultaat is een licht sprankelend , fris en 

super gezond aperitiefje dat zo goed als alcoholvrij is. (meer suiker kan tot 0.5 % alcohol 

opleveren.) 

Wist je dat......................... 

Kefir melkzuurbacteriën zijn die in symbiose 

leven met gisten. Waterkefir na bereiding 

vitamine B1, B2, B6, B12, C, D, H bevat 

alsook mineralen en essentiële aminozuren 

als tryptofaan. Dit werkt rustgevend op het 

zenuwstelsel. Het is een waar probiotica. Het 

is werkzaam als weerstand verhoger  en 

ondersteund  de stofwisseling en is het goed 

voor de darmflora. Dus zeker de moeite waard 

om eens te proberen, want “baat het niet dan 

schaadt het niet”. Als je deze korrels eenmaal 

in je bezit hebt dan kun je ze oneindig 

gebruiken ,  zullen ze zich ook nog eens 

vermenigvuldigen en kun je ze dus ook aan 

anderen doorgeven. Je kunt allerlei fruit 

gebruiken om je kefir van smaak te 

veranderen. Ook in plaats van water kun je 

appelsap gebruiken. De suikers uit de 

vruchten worden gebruikt door de korrels.  

       

 
 

Tip!!! 

Gebruik altijd plastiek of glas. Nooit metaal 

want daar kunnen de kefirkorrels niet tegen!        
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3.10 Detox -  ontgiftingsdrankje 
 Nodig: watermeloen, komkommer, citroen, limoen, muntblaadjes, ijsblokjes en 

2 liter water. 
Snij de watermeloen in blokjes. (schil en al). Doe ze in een grote kom. Snij ook de citroen en 

limoen in stukjes en doe bij de watermeloen. Doe er muntblaadjes volgens eigen smaak bij 

en overgiet alles met het water. Laat 12 tot 24 uur rusten in de koelkast. Dien op met 

ijsblokjes. 

Wist je dat......................... 

- Muntblaadjes een verfrissende smaak in je drank brengen en 

zorgen voor een betere spijsvertering. 

- Citroenen  stimuleren en verdunnen de productie van maagzuur 

waardoor in de dunne darm vetten kunnen worden afgebroken. 

- Water helpt ons alle afvalstoffen uit ons lichaam te verwijderen. 

Lever en nieren worden dan minder belast. 

- Watermeloen en komkommer bevatten citruline waardoor de 

lever en nieren geholpen worden bij afvoer van ammoniak. Een 

echte lever/nier boost.  
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