Zelfgemaakte
citroenlimonade
4 keer minder suiker dan
een klassieke limonade!

Sensatie van
rode vruchten
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Fruitige ijsblokjes

Om een fruitige touch
te geven aan het water!

Sinaasappellimonade
met honing
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Fruitige ijsblokjes

> Maak ijsblokjes met fruitsap
(sinaasappelsap, appelsap, …)
of fruitdranken.

Zelfgemaakte
citroenlimonade

• 1 liter water
• 30 g bloemsuiker
(2 eetlepels)
• Sap van 1 citroen
• 1 tak muntblaadjes

> Verfraai het water met de ijsblokjes
(in het glas of in een kan).

> Meng het water met de poedersuiker
en het citroensap.
> Voeg er de muntblaadjes bij en zet gedurende 1 uur
in de koelkast.
Variant: vervang het water door bruisend water om er
een sprankelende limonade van te maken.
Goed om te weten: d
 eze limonade bevat 3 tot 4 keer minder
suiker dan een klassieke limonade.

www.viasano.be

Sinaasappellimonade
met honing

• Een mooie sinaasappel
(met voorkeur onbehandeld)
• 1 eetlepel vloeibare honing
• ½ citroen
> Was de sinaasappel grondig onder warm
water en snijd hem in twee.
> Snijd de halve sinaasappel in 8 stukken
en plaats ze (met de schil) in een kleine steelpan.
> Voeg de honing toe, bedek met water en breng aan
de kook gedurende 5 minuten.
> Giet de bereiding in een kan van 1 liter.
> Pers de andere halve sinaasappel en de halve citroen,
voeg het sap in de kan en vul deze met kraantjeswater.
> Zet de limonade gedurende 2 uur in de koelkast.
Serveer in glazen van 25 cl en versier met twee stukjes
sinaasappel.
Goed om te weten: d
 eze lichte sinaasappellimonade is zacht
en dorstlessend. Het bevat slechts 4 %
suiker, of ongeveer 3 keer minder suiker
dan een klassieke sinaasappellimonade.
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Sensatie van
rode vruchten

• 1 liter water
• 2 theebuiltjes van rode vruchten
• 30 g suiker
• Een handvol rode vruchten
• 3 citroenschijfjes
> Verwarm het water om er vervolgens
de theebuiltjes gedurende 3 tot 5 minuten
in te laten trekken.
> Laat de thee 30 minuten afkoelen.
> Voeg de suiker toe en zet het gedurende 1 uur
in de koelkast.
> Serveer met rode vruchten (bessen, frambozen,
stukjes aardbeien, …) en/of schijfjes citroen.
Variant: ontdek ook de charme van andere verse infusies
met andere theesoorten.
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