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STOKERS
Wat je zelf doet, doe je in veel gevallen beter, al is dat in het geval van likeur stoken 
in de woonkamer makkelijker gezegd dan gedaan. Drie verstokte stokers klappen uit

de ketel en bewijzen dat je geen doctor in de chemie moet zijn om zelf likeur of 
calvados te maken.

DOOR BARBARA SERULUS, FOTO’S SENNE VAN DER VEN

39

SLEEDOORNLIKEUR
BIEKE GOOVAERTS

De donkerrode likeur waarvan Bieke een klein glaasje 
uitschenkt, brengt veel herinneringen naar boven. De 
f les reisde met haar mee van het platteland van Zuid-
Frankrijk naar haar stadsappartement in het hart van 
Borgerhout. Met haar man en dochtertje woonde ze een 
jaar op een afgelegen boerderij. Alles wat op de eettafel 
verscheen, kwam van de grond rondom hun tijdelijke huis. 
Om de lange winter door te komen op meer dan kolen 
alleen, leerde Bieke de oogst van de zomer inmaken, opleg-
gen en drogen. 
‘In de herfst zag ik elke ochtend op weg naar de school 
van mijn dochter geheimzinnige donkerpaarse besjes 
in de berm. De eerste keer proeven was schrikken: de 
bessen smaakten wrang en bitter. Het leek wel of mijn 
hele mond uitdroogde als ik er mijn tanden in zette.’ Na 
wat onderzoek bleken het sleedoornpruimen te zijn: 
niet lekker om uit het vuistje te eten, maar perfect om in 
te leggen op alcohol. ‘De kleine vruchten pluk je het best 

na de eerste vorst’, ondervond Bieke. ‘Door de vrieskou 
worden ze zoeter en zachter. Daarna kun je ze jaren 
bewaren door ze te mengen met suiker en alcohol.’ 
Bieke laat de sleedoornpruimen trekken in gin. ‘Van mij 
mag die best kruidig zijn. Al kun je ook opteren voor een 
iets goedkopere, neutrale gin als je enkel het aroma van de 
sleedoorn wilt laten spreken.’ Nu het seizoen nadert, houdt 
Bieke ook in België haar ogen open voor sleedoorn. ‘Boeren 
planten deze struiken als haag rond hun weiland en ook in 
de Ardennen vind je massa’s pruimen in het struikgewas.’ 
In oude boeken ontdekte ze dat een slokje sleedoorngin 
niet enkel hartverwarmend is, maar ook een boost geeft 
aan je spijsvertering. Maar voor haar is zo’n slok toch 
vooral een herinnering aan het boerenleven. ‘Telkens als 
ik de f les opentrek, breng ik een beetje natuur in mijn 
stedelijk bestaan’. 

Biekes recept voor de sleedoornlikeur vind je op p. 44



Achter de deuren van een doodgewone kast openbaart 
zich een impressionant drankenkabinet. Binnenin geen 
vertrouwde etiketten, maar brouwsels van eigen make-
lij. In een ander compartiment: een voorraad bokalen in 
alle soorten en maten, meetapparatuur en flessen bran-
dewijn. ‘Mijn ambitie 
is om shotjes te maken 
die wél lekker zijn’, 
zegt Wouter terwijl hij 
ons zijn zelfgemaakte 
citroenlikeur laat rui-
ken. ‘Ik drink graag 
een borrel sterkedrank 
op café of bij de kof-
fie. Maar ik kon mijn 
gezicht niet in de plooi 
houden bij het ach-
teroverslaan van zo’n 
glaasje: zo vies.’
‘Ik wacht nu op een 
lading okkernoten 
uit de tuin van mijn 
baas voor mijn vol-
gende experiment ’, 
vertelt Wouter. Die 
onrijpe noten zijn de 
basis voor nocino, een 
Italiaanse notenli-
keur. ‘Vorig jaar had 
ik het recept niet goed 
gelezen en een lading 
gedroogde walnoten 
gekocht. Ik bak er nog 
steeds notenkoekjes 
mee.’ Dit jaar weet 
hij het zeker: het zijn 
de hele jonge noten 
die hij nodig heeft, 
schaal en groene bol-
ster inclusief. Inspiratie haalt Wouter uit zijn jeugd: 
‘Mijn vader was kunstschilder. Hij stierf toen ik twaalf 
was, maar ik herinner me goed zijn geheime kamertje, 
waar hij met vrienden zat te discussiëren en te drinken. 

De glazen werden gevuld aan een grote glazen bokaal 
met een tapkraantje. De mysterieuze vloeistoffen die 
daarin zaten, werden een keer per jaar door mijn moe-
der gebrouwen.’
Met het receptenboekje van zijn moeder begon Wouter 

te experimenteren om 
drankjes te maken 
die hij wel lustte. Zijn 
favoriete smaken – 
pikante peper, kaneel 
en vanille – verdwe-
nen in een bad van 
alcohol. ‘Het liefst 
werk ik met kruiden, 
omdat je daar het hele 
jaar door mee aan 
de slag kunt. Mijn 
moeder brouwde zich 
een ongeluk aan het 
eind van de zomer, 
als al het fruit rijp 
was’, lacht Wouter. 
‘Van haar vader kreeg 
ze telkens een kar-
renvracht fruit uit 
zijn boomgaard. Te 
veel om op te eten. In 
een grote ketel ver-
warmde ze de vruch-
ten met alcohol. Later 
leerde ik dat dit pro-
cedé digereren heet. 
De ketel is gesloten 
en staat onder druk, 
zodat de alcohol niet 
verdampt en de aro-
ma’s opneemt. Zo’n 
onderneming is mij 
te hoog gegrepen in 

mijn kleine keuken. Mijn werkwijze is fruit of kruiden 
laten macereren in brandewijn.’

Het recept van Wouters theelikeur vind je op p. 44
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Toen Maxime de testkeuken van het Nordic Food Lab 
in Kopenhagen op het spoor kwam, klikten de puz-
zelstukjes in elkaar. ‘Het laboratorium van topchef 
René Redzepi is een bijzondere plek: de grenzen van 
het eetbare worden er tot in het extreme verkend. Met 
culinaire technie-
ken van over de 
hele wereld dis-
ti l leren chefs en 
wetenschappers er 
nieuwe smaken uit 
lokale producten’, 
ver telt  Ma x ime. 
Geïnspireerd door 
de mix van ambacht 
en technologie in 
het lab, creëerde hij 
in Schellebelle zelf 
een testkeuken met 
een rist superso-
nische machines. 
Maximes achter-
grond als dokter in 
de biologie komt 
er samen met zijn 
kookdriften. En het 
is de bedoeling dat 
iedereen hier kan 
komen creëren. 
‘In Proef! kan een 
s ter renchef  z i jn 
techniek op punt 
stellen, maar ook 
e e n  e n t h o u s i -
aste thuiskok mag 
gebruikmaken van 
de machines en de 
kennis.’ 
De producten die 
in Proef! ontstaan, gaan van lokale miso’s over groen-
tepoeders tot inventieve witte pensen. Grootmoeders 
opleg- en fermentatietechnieken krijgen er een frisse 
make-over.
Een jaar na de opening werd mijn jongensdroom waar-
heid’, glundert Maxime. ‘Gert De Mangeleer van ster-
renzaak Hertog-Jan wou met het foodlab samenwer-

ken.’ Sindsdien werken de twee samen aan een project 
om alle surplus die de grote moestuin van het restau-
rant genereert om te vormen tot eetbaar lekkers. Loof 
van venkel komt niet meer op de composthoop terecht, 
maar wordt een fris sap. Daarom begon Maxime ook 

overschotten uit de 
kruidentuin te bewa-
ren. Een ideale manier 
om dat te doen is de 
kruiden onderdom-
pelen in alcohol. Van 
deze kruidenessen-
ces maakt hij zelf 
vermout. Op andere 
dagen verdwijnt een 
wildgroei aan rozema-
rijn in een fles wodka 
met wat bramen, 
pompelmoesschil en 
roze peper om tot een 
fris aperitief te mace-
reren. 
Maxime zoekt voor 
ons een recept dat 
perfect in een gewone 
thuiskeuken kan wor-
den gedist i l leerd . 
‘Naast bessen is er in 
onze contreien een 
overvloed aan appels. 
Het recept dat ik deel, 
is eigenlijk een short-
cut om zelf calvados 
te maken. In Amerika 
heet dit procedé apple 
jack. Je zet de inhoud 
van een f les cider in 
de diepvriezer. Het 
water zal bevriezen op 

0 °C, maar de alcohol pas op 114 °C. Wat niet bevroren 
is na een aantal uren, is dus de pure cideralcohol. Zo 
krijg je een sterkedrank door middel van vriesdistilla-
tie. Een dure term voor iets wat je makkelijk in je eigen 
diepvriezer kunt proberen. De opbrengst is natuurlijk 
gering, je krijgt een hoeveelheid apple jack die evenre-
dig is met het percentage alcohol in je cider.’

APPLE JACK (CALVADOS)
MAXIME WILLEMS
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APPLE JACK 

INGREDIËNTEN

Cider (een hoeveelheid 
naar keuze)
Metalen mengkom
Neteldoek

BEREIDING

1.  Giet de cider in een kom met een brede 
opening. Dek af met plasticfolie en 
plaats in de diepvriezer. Haal de cider 
twee keer per dag uit de diepvriezer en 
schep het ijs eraf. Je kunt het ijs met een 
vork tot granité prakken en even laten 
uitlekken in een neteldoek, om de alcohol 
die gevangen zit tussen de ijskristallen 
op te vangen. Doe dit niet te lang, anders 
smelt het ijs en krijg je opnieuw water in 
je apple jack.

2.  Zet de vloeistof die overblijft in de kom 
opnieuw in de diepvriezer. Herhaal dit  
tot je enkel vloeistof overhoudt en er 
geen ijs meer wordt gevormd. Let op, het 
alcoholpercentage van de apple jack kan 
oplopen tot 45 °C. Degusteer het drankje 
in een klein borrelglaasje en waan je een 
geheimstoker uit koloniaal Amerika. 

3.  TIP: als je de drank nog wat houttoetsen 
wilt geven, kun je wat houtchips toevoe-
gen. Gebruik maximaal vijf gram hout-
chips per liter en laat vijf dagen trekken. 
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SLEEDOORNGIN

INGREDIËNTEN
350 g suiker  •  250 ml water
500 g sleedoornpruimen 
1,5 liter gin (je kunt ook wodka of brandewijn gebruiken)
1 kaneelstokje  •  3 kruidnagels
Een afsluitbare glazen (weck)bokaal van 2,5 liter 
Een stevige naald of priem om in de pruimen te prikken

BEREIDING
1.  Meng de suiker en het water in een sauspan en laat opkoken tot 

een siroop. Laat de vloeistof afkoelen. Was de sleedoornprui-
men en prik gaatjes in de schil zodat het sap straks makkelijker 
kan ontsnappen. Stort de pruimen op de bodem van je bokaal 
en voeg kruidnagel en kaneel toe. 

2.  Overgiet de vruchten met de afgekoelde siroop en sterkedrank. 
Sluit de bokaal af en schud alles goed door elkaar. Bewaar de 
likeur op een donkere en koele plaats. Schud de eerste twee 
weken elke dag stevig, na deze periode herhaal je dit ritueel 
wekelijks. 

3.  Na drie maanden kun je al eens proeven. Is de likeur al aroma-
tisch en lekker? Zeef dan de pruimpjes uit de likeur en giet de 
drank in een fles om te bewaren. Wil je een nog sterkere smaak? 
Laat de pruimpjes dan verder macereren tot de likeur voor jou 
goed is. 

4.  Schenk in kleine borrelglaasjes wanneer de winterblues je over-
vallen. 

THEELIKEUR 

INGREDIËNTEN 
3 afgestreken el thee naar keuze
1 vanillestokje
630 ml alcohol van 40% (brandewijn of wodka)
230 g suiker
275 ml water

BEREIDING

1.  Breng het water aan de kook. Voeg de thee toe en laat een 
uur trekken. Breng de thee opnieuw aan de kook en voeg 
de suiker en de opengesneden vanillestok toe. Roer tot de 
suiker is opgelost en laat de siroop afkoelen. 

2.  Filter de thee uit de siroop door een fijne zeef (of een 
papieren koffiefilter), voeg de alcohol toe en bottel de 
likeur in een fles. Bewaar de fles twee maanden op een 
koele en donkere plek. 

EINDE

r
recept


	DSM38
	DSM39
	DSM40
	DSM41
	DSM42
	DSM43
	DSM44

