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DETOXDRANKJES
Dat cocktails kunnen bulken van de groentesappen, ontgiftende fermenten en 
heilzame kruiden demonstreert de Gentse bartender Olivier Jacobs elke avond 

in zijn ondergrondse thuisbasis Jigger’s. Cocktail met zuurkool, iemand?

DOOR BARBARA SERULUS, FOTO’S SENNE VAN DER VEN

»

‘Het eerste jaar dat de bar open was, heb ik elke week 
vijf klassieke cocktails op de kaart gezet. Toen ik die 
allemaal in de vingers had, was de uitdaging zoek’, 
zegt Olivier Jacobs. Daarom begon hij te sleutelen 
aan de klassiekers door af en toe iets toe te voegen 
of weg te laten. Na een tijdje had een recept zoveel 
draaien gekregen dat het origineel niet meer herken-
baar was. ‘Toch blijft de blauwdruk intact: je vertrekt 
nog steeds van eenzelfde balans van sterk, zuur, zoet 
en aromaten. Als je de klassieke smaakprofielen 
kent, kun je eindeloos variëren.’ 
Geïnspireerd door de lokale keukens van zijn col-
lega’s van Publiek, J.E.F., Vitrine en In De Wulf 
begon Olivier steeds meer te experimenteren met 
seizoensgroenten en fruit. ‘Het voelde niet logisch 

om te werken met ananas of mango van de andere 
kant van de wereld. De smaak van groenten en fruit 
is op zijn best als ze vers of rijp zijn’, verklaart Jacobs. 
Maar als gevolg van deze doorgedreven keuze zat de 
barman ’s winters met een schrale keuze aan fruit. 
Gelukkig brachten knolselder, pastinaak en bieten 
met hun zoete smaken soelaas. Frisse toetsen vond 
hij in pekelsappen van ingemaakte wortelen of het 
sap van gefermenteerde zuurkool. ‘Lokaal werken is 
een schijnbare beperking die mijn creativiteit enorm 
heeft aangewakkerd: in mijn keuken ben ik tegen-
woordig altijd aan het juicen, infuseren, fermenteren 
en brouwen.’ Om de vonk te doen overslaan, deelt 
Olivier vier van zijn favoriete recepten voor een heal-
thy pleasure. 

TAAN      AFEL



GARDEN 
COOLER 

Deze cocktail is intussen een klassieker op 
de kaart van Jigger’s. ‘Ik verzon hem toen 
ik een geïmproviseerde cocktailbar had 

opgetrokken in mijn eigen achtertuin tijdens 
de Gentse Feesten. Het werd een overrompe-
ling. Na drie jaar barstte het zo hard uit zijn 
voegen dat het tijd werd om een eigen bar te 
openen. Nog steeds verhuis ik mijn bar een 
keer per jaar naar een geheime locatie. De 

uitdaging bij deze cocktail was dan ook om 
enkel ingrediënten in het glas te mikken die 
ik in de tuin kon vinden: groenten, kruiden 

en bloemen.’

OVER DE INGREDIËNTEN
Om de gin te infuseren, snijd je een gele paprika 
in stukjes en laat je die een paar dagen trekken 
in de gin. De siroop maak je door koriander, 
basilicum of citroenverbena in de blender fijn 
te mixen met koude suikersiroop van gelijke 
delen suiker en water. Zeef de stukjes groen uit 
de siroop, die de kruidige smaak heeft opge-
nomen. Verjus heeft een vergelijkbare zuurte-
graad als citroen en werd voor de introductie 
van exotische citrusvruchten in onze regionen 
gebruikt als zuurtje. Het is sap van onrijpe 
druiven dat wordt gebotteld en is online te vin-

den, of je kunt het vervangen door citroensap. 
Kvas klinkt misschien beangstigend, maar 
is gemakkelijk zelf te maken. Het is een gefer-
menteerd drankje uit Oost-Europa, eigenlijk 
een goedkope versie van de probiotische drank-
jes die je in de winkel vindt. Online vind je een 
rist handleidingen om het zelf te maken, het 
komt er eigenlijk op neer dat je een rode biet in 
stukje snijdt en enkele dagen laat fermenteren 
in gezouten water. Het resultaat is een friszure 
bietensoda, waarvan veel Russen ’s ochtends 

een shotje op hun nuchtere maag drinken. 

INGREDIËNTEN
5 cl gin, geïnfuseerd 
met gele paprika 
1,5 cl kruidensiroop 
3 cl verjus
0,5 crème de violet 
4 cl kvas van biet

BEREIDING
Giet alle ingredi-
enten op ijs in een  
longdr inkglas en  
roer met een staafje 
zodat alle smaken 
blenden.

INGREDIËNTEN
5 cl mescal  •  4 cl sap 
van peterseliewortel   
2 cl snijbietshrub 
met tomatenazijn  
3 cl citroensap
½ eiwit  •  3 druppels 
pikante saus
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BEATING 
DAISY

‘Een hartige cocktail, afgewerkt met een paar druppels 
van mijn befaamde extreme hot sauce. De saus is het 
resultaat van een lading pikante habaneropepers die 
mijn groenteboerin me heeft aangesmeerd. Zij maakt 

dankbaar gebruik van mijn botteldrang en krijgt haar 
overschotten groenten en fruit mits wat overtuigings-

kracht meestal wel aan mij verpatst.’

OVER DE INGREDIËNTEN
Mescal is een sterkedrank die gemaakt wordt van de agave-
plant. De vrucht van de plant is pas na zeven jaar klaar om te 
oogsten. Na de oogst wordt de piña gerookt, geplet en gefer-
menteerd. Het rokerige aroma proef je ook in je glas. De 
peterseliewortel jaag je door de centrifuge om een romig wit 
sap te krijgen. Shrub is de term voor fruitsap aangezuurd 
met azijn. Je laat vers fruit zoals bessen marineren in suiker, 
zodat het sap wordt onttrokken. Dat sap meng je met even-
veel azijn voor een zoetzure siroop. Olivier Jacobs probeerde 

het hier met snijbiet en dat lukte wonderwel. 

BEREIDING
Shake de ingrediënten eerst 
zonder ijs in een shaker om 
een mooie emulsie te krijgen 
(dat doet het eiwit). Voeg ver-
volgens een handvol ijsblokjes 
toe en shake tot de drank koud 
is. Schenk in een coupe. 
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INGREDIËNTEN
2 cl gerijpte rum, 
Spaanse stijl 
4 cl Pineau des Charentes  
1 cl peer-honing- 
citroensiroop 
3 cl komboecha

BEREIDING:
Mix alle ingrediënten 
behalve de komboecha 
in een mixglas en giet 
daarna op ijs in een laag, 
breed glas. Vul het glas 
aan met de komboecha.

INGREDIËNTEN 
2 cl aquavit geïnfuseerd 
met dille  •  4 cl droge 
vermout  •  2 cl citroen  
1,5 cl siroop van vanille- 
of chocoladethee 
3 cl wortelsap

BEREIDING
Giet alle ingrediënten op 
ijs in een longdrinkglas en 
roer met een staafje zodat 
alle smaken blenden. 

EINDE

CARROT 
COOLER

‘Deze knaloranje longdrink staat op de kaart 
bij Pony’s, onze pop-upbar bij Watt in Gent. 

In Pony’s hebben we een vaste kaart, focussen 
we op longdrinks en is de sfeer iets losser en 

de prijzen democratisch.’

OVER DE INGREDIËNTEN
Aquavit is een Scandinavische versie van eau de vie, 
een zuiver destillaat met aroma’s van karwij en dille. 
Infuseren doe je door een bussel verse dille in de fles te 
stoppen en enkele dagen te laten trekken. Vermout is 
een versterkte wijn waar kruiden aan zijn toegevoegd. 
De siroop maak je door een sterke thee te zetten van een 
zoete chocolade- of vanillethee en dan een gelijk deel sui-
ker toe te voegen. Het wortelsap kun je vers centrifugeren 

of in een fles kopen. 

HEEBEE 
GEEBEE

‘Komboecha wordt geroemd om zijn ontgiftende 
eigenschappen: er zitten grote hoeveelheden glucu-
ronzuur in, wat zich bindt met afvalstoffen die niet 

in ons lichaam thuis horen. Het effect van deze detox 
wordt natuurlijk een beetje tenietgedaan door de 

rum, maar zo kom je uiteindelijk op nul uit.’

OVER DE INGREDIËNTEN
Kies voor een rum in een Spaanse stijl, omdat die zoe-
ter is dan de vegetalere Franse rumsoorten. Komboecha 
is een friszure gefermenteerde zwarte thee. Inspiratie 
vind je in het boek The art of fermentation van Sandor 
Katz, waarin duizelingwekkend veel gefermenteerde 
drankjes terug te vinden zijn uit alle hoeken van de 
wereld. Voor de siroop meng je 1 deel honing met 2 
delen perensap. Voeg nog wat citroenzuur toe tot je de 

gewenste balans tussen zoet en zuur hebt. 
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