
 

 

Hoe maak ik 
zelf 
vlierbessen 
likeur ? 

Een heerlijke 
‘winterlikeur’ met 
vlierbessen, kaneel 
en kruidnagel.  

Je maakt het zelf vrij 
eenvoudig. Je moet 

wel even geduld hebben, want het geheel moet ‘rijpen’. En er moet een 
beetje suiker bij, anders smaakt het zuur en bitter. Maar mét een beetje 
suiker is de smaak is exotisch lekker ! Ik heb het geprobeerd zonder 
suiker, dat was niet zo lekker.  

Je hebt nodig voor ca 1/2e liter vlierbessen likeur: 

 350 gram verse geoogste vlierbessen  
 2 pijpjes kaneel 
 Ca 5 a 10 hele kruidnagels 
 Ca 100 gram suiker 
 250 ml plat bronwater (dus zónder koolzuur)  
 250 ml jenever of wodka of brandewijn 

Je hebt extra nodig : 

 Een brandschone goed afsluitbare fles of pot (een grote weckpot 
met ring is prima)  

 Bedenk dat je later een dubbele hoeveelheid krijgt. Dus neem een 
grote pot of fles ! Of werk met 2. Een kleinere en een grote voor ná 
2 weken.   

 Zeef 
 Een pan 
 Kaaslinnen doek (of twee brandschone zakdoeken) en een los 

koffie filter 
 Evt een grote trechter 
 Staafmixer  
 lege flesjes  



 

 

Zo ga je te werk :  

1. Spoel de vlierbessen goed af en dep ze zonder steeltjes droog met 
keukenpapier 

2. Kneus ze met een stevige lepel en doe ze in de wodka of jenever 
of brandewijn. Doe de pijpjes kaneel en de kruidnagels er ook bij. 
En dan gaat het geheel in een ruime weckpot (of fles) 

3. Dit alles laat je 2 weken trekken, in het donker. Af en toe even 
zachtjes schudden mag. 

4. Na twee weken pak je het geheel weer in de keuken, Doe de 
suiker en het water in een pannetje en kook het. Laat het afkoelen ! 

5. Laat het afkoelen ! 
6. Doe alles in het pannetje bij elkaar, de suikeroplossing én de mix 

uit de weckpot.  
7. Even zachtjes roeren. En dan gaan we het zeven. 
8. Doe het geheel in een pannetje met een schenktuitje.  
9. Neem een kleine zeef. Zet de kaaslinnen doek (of de 2 zakdoeken 

op elkaar) vast op de rand met een paar wasknijpers 
10. Zeef alles door de zeef  
11. Je kunt evt de zeef óp een trechter óp een grote pot of fles 

zetten. Doe dit dan wél even met zijn tweetjes. Als het omvalt is 
alles rijp voor de vuilnisbak en de dweil.  

12. Zeef het twee maal. Evt nog een keer met een los koffiefilter. 
13. Laat de likeur dan een paar weken in de fles rijpen.  

En je hebt iets zeer bijzonders gemaakt !  

 


