Warme Winterdrankjes

ZONDER ALCOHOL

ANIJSMELK
1 liter melk
2 el anijszaadjes
1 zakje vanillesuiker
suiker
evt. wat maïzena om te binden
Doe de anijszaadjes in een thee-ei. Verwarm de melk met de
vanillesuiker en het thee-ei tot het kookt. Zet het vuur lager en laat
nog 10 minuten zachtjes trekken.
Als je de anijsmelk wat dikker wilt hebben doe je 1 el maïzena in
een kopje met wat water. Roer het glad en doe het bij de melk. Laat al roerend even binden.
Voeg suiker naar smaak toe.
Anijsmelk kun je maken van anijsblokjes, maar ook van anijszaad.
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WARM APPELSAP MET KANEEL
250 ml appelsap
2 kruidnagels
2 kaneelstokjes
2 schijfjes sinaasappel
Doe alle ingrediënten in een pan en verwarm gedurende 30
minuten. Verwijder net voor het opdienen de kruidnagels, de
kaneelstokjes en de sinaasappelstukjes.

THEE MET KANEEL
1 kopje groene thee
5 kardemompeulen
¼ theelepel anijszaadjes
2 kruidnagels
2 kaneelstokjes
Maak gewoon een kopje thee en doe alle ingrediënten er in.

WARME CHOCOLADEMELK MET KANEEL
250 ml melk
1 soeplepel cacaopoeder
1 theelepel ruwe rietsuiker
½ theelepel vanille extract
¼ theelepel kaneel
Maak de melk langzaam warm, maar niet laten koken. Vervolgens alle
ingrediënten er in mengen.
Ook heerlijk met enkel vanille extract

GLÜH
1 liter appelsap
1 sinaasappel
1 kaneelstokje
10 kruidnagels
en/of 3 blaadjes foelie
2 steranijs-sterren (of 1 tl gewoon anijszaad)
3 pimentkorrels
2 schijfjes gember
Duw de kruidnagels in de sinaasappel. Leg de sinaasappel
en alle kruiden in de appelsap. Warm het geheel op en laat het een paar uur trekken.
Drink het zo of met een lepeltje honing.
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WARME GEKRUIDE APPELPUNCH (16 porties met koffiezetapparaat)
4 lepels donkerbruine basterdsuiker
½ tl hele piment
1 tl hele kruidnagels
1 kaneelstokje
¼ tl zout
1 snufje gemalen nootmuskaat
1 grote sinaasappel in kwarten met schil
2 liter appelsap
Doe een filter in de houder van het koffiezetapparaat en vul
met de ingrediënten. Schenk appelsap in het reservoir.
Apparaat aanzetten. Warm opdienen.

MET ALCOHOL
QUENTÃO
600 ml sterke drank (rum)
600 ml water
100 – 200 gram suiker
Schil van 2 sinaasappels
Schil van 1 citroen
50 gr gember in kleine stukjes
kruidnagels naar smaak
kaneelstokje
1 appel in kleine stukjes
Suiker oplossen in rum en water. Alle ingrediënten
toevoegen en 20 – 25 minuten verwarmen.
Zeven (filtreren).

HOT APPLE TODDY
40 ml Drambuie (Schotse whiskylikeur)
60 ml half troebele warme appelsap
1 kaneelstokje
2 kruidnagelschijfje limoen
Garnering: een sinaasappelzest
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BOEREN KOFFIE
10 gr boter
80 gr suiker
1 eierdooier
8 gr bloem
kaneel
nootmuskaat
3 dl bier
1 dl cognac
1 dl koffie extract
1 dl slagroom
Roer de boter met de suiker. Meng de eierdooier er door en daarna de bloem, kaneel en de nootmuskaat.
Klop het geheel met een klein beetje bier goed schuimig. Voeg dan de rest van het bier toe en breng het
geheel langzaam, onder voortdurend kloppen, aan de kook. Laat het even door koken en doe van het vuur
af de cognac en het koffie extract erdoor. Verdeel over de glazen en doe er de slagroom op.

ZOPIE
1 liter (bok)bier
100 ml rum
2 eieren
125 gr bruine basterd
1 kaneelstokje
2 kruidnagels
2 schijfjes citroen
Doe het bier met het stokje kaneel, de
kruidnagels en de schijfjes citroen in een pan,
verwarm het en laat het ongeveer 20 minuten
koken. Klop de eieren met de suiker. Voeg dit
mengsel al kloppend bij het hete biermengsel. Haal van het vuur af. Voeg de rum toe.

WARME RUM PUNCH (6 pers)
1 liter melk
250 ml rum
suiker naar smaak
vanillesuiker
nootmuskaat
Verwarm de melk, voeg de rum, suiker en vanillesuiker toe.
Verdeel het over koppen of glazen. Maal of rasp er wat
nootmuskaat over.
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EGGNOG (8 pers)
1 liter volle melk
0,5 tl nootmuskaat
snufje zout
1 zakje vanillesuiker
1 tl kaneel
5 kruidnagels
6 eieren
2 eierdooiers
125 gr suiker
2 el suiker
250 ml slagroom
250 ml rum of cognac
Klop de eieren, de eierdooiers, suiker, vanillesuiker en het zout in een pan. Schenk al kloppend de melk er
bij, de kruidnagels en de kaneel. Zet de pan op een heel laag vuur. Blijf al roerend verwarmen, maar laat het
zeker niet koken. Giet na een minuut of 20 de rum of cognac erbij. Haal de pan van het vuur en de
kruidnagels er uit. Klop de slagroom met de 2 el suiker. Schenk de eggnog in glazen en schep er slagroom
op die je bestrooit met nootmuskaat.

WARME CHOCOLADEMELK MET MINT LIKEUR (4 koppen)
400 ml melk
250 ml slagroom
20 gr suiker
200 gr pure chocolade (geraspt, 70% cacao)
mint likeur
Verwarm de melk met de suiker. Als de melk bijna aan de kook raakt giet je de slagroom erbij. Blijf 2
minuten met een garde kloppen. Voeg de geraspte chocolade toe en blijf kloppen tot het opgelost is. Het
mengsel mag niet koken. Zet het vuur uit en blijf nog even doorkloppen. Schenk wat mint likeur in de
koppen of glazen en verdeel de warme chocolademelk erover.

WARME GEKRUIDE PUNCH (6 pers)
1 liter water
3 theezakjes
100 gr lichtbruine basterdsuiker
500 ml appelsap
350 ml witte rum
8 kaneelstokjes
Breng het water in een grote steelpan aan de kook. Haal van
het vuur en leg de 3 sinaasappel/kruiden theezakjes erin. Dek
af en laat 5 minuten trekken. Haal de theezakjes eruit en roer
de suiker, appelsap, rum en 2 van de kaneelstokjes erdoor.
Verwarm tot het gaat stomen, laat niet koken.
Schep de hete punch in 6 mokken en garneer met een kaneelstokje.
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WARME APPEL CIDER
1 liter appelcider
1 kaneelstokje
5 kruidnagels
200 ml calvados
2 el kaneellikeur
kaneelpoeder
Verwarm de appelcider, kaneelstokjes en
kruidnagels in een pan. Laat niet koken maar
zachtjes verwarmen gedurende 5 – 10 minuten.
Voeg calvados en kaneellikeur toe. Garneer met
kaneelpoeder.

GLÖGG, Scandinavische Glühwein variant (8 pers)
1 sinaasappel
50 gr donkerbruine basterdsuiker
1 kaneelstokje
4 kruidnagels
2 steranijsjes
2 tl gemalen kardemom
400 ml soepele rode wijn
400 ml tawny port
200 ml wodka
100 g rozijnen
30 gr amandelschaafsel
Schil de oranje schil van de schoongeboende sinaasappel. Doe de sinaasappelschil met de kardemom,
steranijsjes, het kaneelstokje en de suiker in een ruime pan. Schenk de wijn, port en wodka erbij en
verwarm 20 minuten op laag vuur, maar niet laten koken. Af en toe roeren.
Draai het vuur uit. Doe de deksel op de pan en laat 1 tot 4 uur trekken. Verwijder met een schuimspaan de
sinaasappelschil, steranijsjes, kruidnagels en het kaneelstokje uit de pan. Voeg de rozijnen toe en verwarm
10 min. op laag vuur, niet laten koken. Verdeel het amandelschaafsel over de glazen en schep er met een
soeplepel glögg bij. Serveer direct.

JÄGERTEE (jagatee) (4 pers)
400 ml rode wijn
100 ml bruine rum (Oostenrijkse)
½ kaneelstokje
1 zakje sinaasappelthee
2 kruidnagels
stukje sinaasappelschil (schoongeboend)
50 g bruine fijne kandijsuiker (of suiker)
Breng in een pan 400 ml water met de wijn en de rum langzaam tot tegen het kookpunt. Voeg het
kaneelstokje, de thee, de kruidnagels, de sinaasappelschil en de suiker toe.
Laat de Jägertee ca. 6 min. trekken. Schenk de thee door een zeefje in grote mokken. Zoet de thee naar
smaak met bruine kandij of suiker.
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IRISH COFFEE (2 pers)
1 bekertje slagroom (125 ml)
2 kopjes koffie
1 tl bruine basterdsuiker
60 ml whiskey
Klop de slagroom met een mixer lobbig, maar niet stijf. Zet de 2 kopjes
koffie. Schep de basterdsuiker in 2 hittebestendige glazen. Verwarm de
whiskey in een steelpan op laag vuur en voeg toe. Roer even door en vul
aan met de koffie tot ca. 1 ½ cm onder de rand van het glas. Schep
voorzichtig de room erop. Serveer direct.

GLÜHWEIN
1 liter rode wijn
2 kaneelstokjes
1 sinaasappel
Kruidnagels
Steranijs
Suiker of honing
Snijd de sinaasappel door midden. Steek kruidnagels in de schil. Doe de rode
wijn in een pan, voeg alle ingrediënten toe, behalve de suiker of honing.
Verwarm de wijn 20 minuten (tot ongeveer 70 graden), maar laat hem niet
koken. Zoet de wijn naar smaak met suiker.

BOMBARDINO
¾ advocaat
¼ amaretto
slagroom
advocaat en amaretto mengen en verwarmen. In een glas
doen. Afwerken met een flinke toef slagroom.
In plaats van amaretto wordt ook wel rum gebruikt.
Ook wordt wel melk toegevoegd voor betere drinkbaarheid.
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GLÜH met alcohol
0,8 liter appelsap
0,2 liter wodka
1 sinaasappel
1 kaneelstokje
10 kruidnagels
1 tl anijszaad
3 pimentkorrels
2 schijfjes gember
Duw de kruidnagels in de sinaasappel. Leg de
sinaasappel en alle kruiden in de appelsap. Warm het
geheel op en laat het een paar uur trekken.
Dan de wodka toevoegen.
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