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Echt Limburgs SMAAKJESwater ~ 1 ~ 

normaal

water
L E N T E

Maak ijsklontjes met lavendel en gebruik deze in 
plaats van normale ijsklontjes.

Wat heb je nodig?
~ 4 takjes lavendel
~ 3 partjes citroen
~ 2 slierten komkommer
~ 1 liter Limburgs kraanwater

Wat moet je doen?
Haal met een dunschiller of kaasschaaf 
twee lange slierten van de komkommer. 
Doe vervolgens 3 partjes citroen en de 
lavendeltakjes in een karaf/fl es en voeg 
een liter kraanwater toe.

Pluk de dag

echt Limburgs



Echt Limburgs SMAAKJESwater ~ 2 ~  

makkelijk

Schil de citroen en gebruik dit als decoratie in de 
karaf/fles.

Wat heb je nodig?
~ ½ citroen
~ 3 takjes munt
~ 1 liter Limburgs kraanwater

Wat moet je doen?
Snijd een halve citroen in partjes en pers 
de helft hiervan uit in een karaf/fl es gevuld 
met kraanwater. Pluk de blaadjes van één 
takje munt en sla hier voorzichtig op met de 
achterkant van een mes. Prik de blaadjes op 
een van de andere takjes munt en voeg dit 
samen met de resterende partjes citroen toe 
aan het water.

S T A R T

 Morgenstond heeft goud in d

water
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Echt Limburgs SMAAKJESwater ~ 3 ~  

water
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makkelijk

Mag er iets meer ‘pit’ in? Voeg een gesneden
jalapeño peper toe. De zomer in je bol? 
Voeg passievrucht toe..

Wat heb je nodig?
~ ¼ watermeloen
~ 3 takjes munt
~ 1 liter Limburgs kraanwater

Wat moet je doen?
Start met het voorzichtig stampen van 
vier partjes watermeloen en schenk het sap 
in een karaf/fl es. Doe er een liter kraan-
water bij en voeg een handje gekneusde 
muntblaadjes toe zodat de smaak vrijkomt. 
Top het af met blokjes watermeloen, goed 
doorroeren en genieten.

GENIET

daar in brosgroen eikenh



Echt Limburgs SMAAKJESwater ~ 4 ~  

moeilijk

Wat heb je nodig? 
~ 6 vlierbloesemschermen
~ 2 vanillestokjes
~ 1 liter Limburgs kraanwater

Wat moet je doen?
Schud de vlierbloesem om de schermen te 
ontdoen van mogelijke beestjes. Niet wassen, 
dan gaat de smaak verloren. Leg de bloemen-
schermen in een karaf en voeg een liter 
kraanwater toe. Snijd twee vanillestokjes in de 
lengte door en rasp met een mesje de binnen-
zijden leeg. Roer het geheel door en zet het in 
de koelkast om op smaak te laten komen.

ZOMER
w a t e r

Pluk de bloesems ’s ochtends vroeg op een 
droge dag, dan hebben ze het meeste aroma.

Sprankelend

Pluk de bloesems ’s ochtends vroeg op een Pluk de bloesems ’s ochtends vroeg op een 
droge dag, dan hebben ze het meeste aroma.
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Echt Limburgs SMAAKJESwater ~5~
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R E G E L
w a t e r

Wat heb je nodig? 
~ 2 kiwi’s
~ 4 schijfjes gember
~ 1 liter Limburgs kraanwater

Wat moet je doen?
Snijd twee kiwi’s in schijfjes en laat ze 
in een karaf/fl es water glijden. 
Voeg een viertal schijfjes gember toe en 
meng het goed door elkaar.

makkelijk

Varieer met een zoetere ‘golden’ kiwi. 
Goed voor smaak en presentatie.

Stel 
niet uit tot
morgen



Echt Limburgs SMAAKJESwater ~ 6 ~  

Wat heb je nodig? 
~ 1 handvol bramen
~ 1 stuk komkommer
~ 1 liter Limburgs kraanwater

Wat moet je doen?
Snijd een handvol rijpe bramen doormidden 
en kneus deze met de achterkant van een
lepel. Leg de gekneusde vruchten in een 
karaf en voeg één liter kraanwater toe. 
Snijd vervolgens een stukje komkommer 
in dunne schijfjes en voeg deze toe aan 
het water.

Fris maar nog niet fruitig genoeg? 
Voeg er een halve zoete appel in partjes aan toe. 

makkelijk

B L O E I

Weelderig sappig 
veldgewas, kostelijk
groeit en bloeit

water
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Echt Limburgs SMAAKJESwater ~ 7 ~  

water
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makkelijk

Wat heb je nodig? 
~ 1½ sinaasappel
~ 3 stokjes kaneel
~ 1 liter Limburgs kraanwater

Wat moet je doen? 
Snijd een sinaasappel in vier stukken en 
pers het sap uit in een karaf/fl es gevuld met 
kraanwater. Voeg een halve sinaasappel in 
partjes toe voor een feestelijke uitstraling.
Top het af met de kaneelstokjes.

Schil de sinaasappel en gebruik dit als 
decoratie in de karaf.

HERFST

   Dans in de  Regen



Echt Limburgs SMAAKJESwater ~ 8 ~  

moeilijk

SPRAAK

Garneer met granaatappel, een muntblaadje 
en een stukje dadel. Breng kleur aan in je water! 
Voeg 40 ml grenadine toe.

Wat heb je nodig? 
~ ¼ granaatappel ~ 10 blaadjes munt
5 schijfjes komkommer ~ 2 takjes rozemarijn
2 dadels ~ 920 ml Limburgs kraanwater
40 ml citroensap ~ 40 ml limoensap

Wat moet je doen? 
Start met het stampen van de vruchten van 
de granaatappel. Doe ze in een karaf/fl es 
met kraanwater. Voeg hier de gekneusde 
blaadjes munt aan toe evenals de schijfjes 
komkommer, citroensap, limoensap, de takjes 
rozemarijn en de dadels. Laat de smaak van 
de ingrediënten intrekken. Zo lekker!

Van SPRAAKwaterword je bijna sprakeloos

water
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Echt Limburgs SMAAKJESwater ~ 9 ~  

water

Wat heb je nodig? 
~ 6 blaadjes basilicum ~ 5 schijfjes gember
150 ml honingsiroop ~ 150 ml limoensap
3 mespunten cayennepeper ~ 350 ml 
Limburgs kraanwater ~ 350 ml bruis water

Wat moet je doen? 
Start met kraanwater in een karaf. Voeg hier 
de blaadjes gekneusde basilicum aan toe 
evenals de schijfjes gember, de honingsiroop 
en het limoensap. Voeg hier de mespuntjes 
cayennepeper aan toe en mixen maar. 
Top het geheel af met bruiswater.

moeilijk

B L U S
echt Limburgs

Maak ijsklontjes met honingsiroop en voeg ze toe 
aan het water. De kleur en smaak komt dan 
langzaam vrij. Een aanrader voor zoetekauwen!



Echt Limburgs SMAAKJESwater ~ 10 ~  

normaal
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Wat heb je nodig? 
~ 3 steranijs
~ 2 takjes rozemarijn
~ 1 handvol cranberries
~ 1 liter Limburgs kraanwater

Wat moet je doen? 
Snijd een handvol (gedroogde) cranberries 
doormidden en leg ze in een karaf/fl es. 
Kneus de vruchten zodat de sappen 
vrijkomen en voeg steranijs en rozemarijn 
toe. Kraanwater erbij, goed doorroeren en 
jouw water is winterklaar.

WINTER

zo fris
als een 
hoentje

water

Varieer door de cranberries te vervangen 
door druiven. 



Echt Limburgs SMAAKJESwater ~ 11 ~  

water
makkelijk

Wat heb je nodig? 
~ 6 aardbeien
~ 1/2 citroen
~ 2 takjes basilicum
~ 1 liter Limburg kraanwater

Wat moet je doen? 
Snijd een halve citroen en de aardbeien in 
schijfjes en doe deze in een karaf/fl es. Stamp 
het lichtjes aan, zodat het sap vrijkomt om 
het water op smaak te brengen. Maak het af 
met een paar takjes basilicum. Het feest kan 
beginnen!

F E E S T

Doe er ijsblokjes of crushed ice bij en het water 
ziet er nog feestelijker uit. 
Doe er ijsblokjes of crushed ice bij en het water Doe er ijsblokjes of crushed ice bij en het water 
ziet er nog feestelijker uit. 

Vier
het Leven
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Echt Limburgs SMAAKJESwater ~ 12 ~  

water
normaal

Geniet ook buiten het zomerseizoen van 
LEEFwater; vervang verse vruchten door 
ingevroren bosvruchten. 

Wat heb je nodig? 
~ 10 blauwe bessen
~ 10 frambozen
~ 1 liter Limburgs kraanwater

Wat moet je doen? 
Stamp het fruit lichtjes, zodat de 
heerlijke smaken vrij komen. Mix de 
gekneusde blauwe bessen en frambozen 
met het water. Voilà…het kraanwater 
komt tot leven.

L E E Fgeniet
vandaag,
morgen 
bestaat
nog niet
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Het maakt niet uit

of het glas halfvol of halfleeg is

zolang ik het maar met kraanwater kan vullen.
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