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Feest vlieren! 

Wat is er leuker om te doen dan met vrienden, familie of kinderen samen in 

de keuken iets lekkers te bereiden, of in je eentje ontspannen aan een 

culinaire uitdaging te werken? Nou, dat is kokkerellen met prachtige 

ingrediënten die je verbinden met de natuur en met het verleden. Onze 

recepten helpen je dat te verwezenlijken. De overtreffende trap is werken 

met ingrediënten die je zelf hebt geplukt!  Ook daarmee helpen we je. 

In 2013 zijn we als Culibes, Twentse Vliermagie begonnen met het 

ambachtelijk produceren van bloesem- en bessenproducten van de 

Sambucus Nigra, ofwel de vlier. We begonnen met van oudsher bekende 

producten als siropen en geleien, maar hebben het assortiment steeds 

verder uitgebreid, zodat we nu ook bijvoorbeeld bonbons, chutney en een 

bakmix voor bloesemkoekjes kunnen leveren. 

Vanaf het begin hebben we met regelmaat voor onze klanten recepten met 

onze producten gepubliceerd, om de veelzijdige toepassingsmogelijkheden 

over het voetlicht te brengen. Nu, bij ons eerste lustrum, is de tijd rijp om 

uit te pakken met een bundeling van deze recepten in een handzaam 

kookboekje. 

42 van de 45 recepten zijn orginele Culibes recepten, hoewel uiteraard geen 

recept bestaat zonder culinaire historie en zijlingse inspiratie. De HUGO is 

een bestaand recept, de cheddar sandwich en het vlierbootje zijn ons in de 

schoot geworpen. We hebben ons gericht op het ontwikkelen van 

eenvoudig maakbare, huiselijke gerechten. De foto’s van de gerechten 

tonen het echte werk, zoals wij dat maakten en in onze eenvoud wisten op 

te dienen. 

Wij zijn tevreden als jij kunt genieten van dit boekje en zin krijgt om steeds 

weer nieuwe vlierfeestelijkheden te maken. 

Groeten van Netty en Gerd van Culibes  
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Maak er iets van 

Bloesems 

Over invriezen hebben we al gesproken. Diepgevroren bloemen kun je wel 

een jaar bewaren. Heb je er dan nòg niets mee gedaan, dan is er blijkbaar 

geen animo voor en geef je ze aan iemand anders om ruimte te maken in de 

diepvries. Met diepvriesbloemen kun je alles maken wat hieronder nog aan 

de orde komt, behalve gedroogde bloesems. 

Gedroogde bloesems kun je als thee gebruiken, maar je kunt er ook smaak 

mee aan gerechten geven. Kijk maar eens naar ons panna-cotta recept. Om 

een goed droogresultaat te krijgen moeten de bloesems (met pluksteel en 

al), zoveel als mogelijk uitgespreid, luchtig bewaard worden op een donkere 

tochtige en droge plaats. Een trapgat voldoet vaak aan deze voorwaarden, 

of een halfopen schuur. Je kunt de bloesems op horregaas, luchtige 

kaasdoek, een oud laken of iets dergelijks leggen. Als je deze doek dan 

horizontaal ophangt heb je een ideale droogplek. Let wel op dat je oogst 

niet kan wegwaaien. Als de bloemen echt droog zijn komen ze gemakkelijk 

los van de steeltjes, die je eruit vist. Heb je bij het oogsten de 2e knip 

gedaan, dan moet je nu veel meer (kleine) steeltjes verwijderen. Gedroogde 

bloesem donker, koel en droog in een afgesloten container bewaren.  

Direct verwerken van bloesems kan maar zo kort als de bloemen vers 

blijven. Bekende gebruikswijzen zijn bloemetjes afknippen boven de 

pannenkoek of nog aan het hoofdsteeltje in een dun beslagje dopen en 

vervolgens frituren. Ook kun je verse bloemetjes toevoegen aan b.v. 

druivengelei of een andere “lichte” gelei.  

Voor het overige vergt het verwerken van de bloesems een tussenstap: het 

maken van een bloesemextract. Je kunt dat op verschillende manieren doen, 

maar wij geven hier de eenvoudigste, die een prima resultaat oplevert. Ga 

uit van de container waarin je het extract wilt maken, bijvoorbeeld een 10 

liter emmer, of een kleiner (popcorn!)emmertje. De container moet een 
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Vlierbessenbluf 

Deze Bluf is snel gemaakt en dient snel daarna te worden verorberd. Met 
minder ingrediënten dan hier gebruikt kun je geen gerecht maken! De 
vlierbessensiroop geeft een volfruitige smaak met een zuurtje aan het 
eiwitschuim. LET OP: dit is een bereiding uit rauw eiwit. 
 
Ingrediënten (4-6 pers.)  
2 eieren  
175 ml Culibes vlierbessensiroop  
  
Voor de garnering:  
4-6 kletskoppen (1 per portie)  
4-6 maltezers (chocoladebolletjes)  
  
  
  
 

Werkwijze 

1 Splits de eieren: doe het eiwit in een mengkom. Let op dat deze absoluut 
schoon en vetvrij is! Het eigeel wordt niet gebruikt. 

2 Schenk de siroop erbij. 
3 Klop met een mixer zeker 10 minuten tot stevig schuim. Je kunt pieken 

trekken die blijven staan. 
4 Lepel enkele flinke klodders in individuele dessertschaaltjes. 
5 Garneer met in stukken gebroken kletskoppen en een Maltezer 
6 Na het opmaken direct serveren. 

 
Als na enige tijd de siroop uit het eiwit zakt, kan de massa opnieuw 

opgeklopt worden, maar deze blijft dan wel iets minder luchtig. 
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De Victoria sponge cake is een met jam gevulde dubbellaagse luchtige 
cake, bedoeld voor bij de high tea. De traditionele vulling van 
frambozenjam en slagroom vervangen we door vlierbessengelei en een 
mengsel van slagroom en mascarpone. De vulling zakt niet in en de 
cake kan rustig een dag (afgedekt) bewaard worden. Zorg dat de 
ingrediënten op kamertemperatuur zijn. 
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Elderberry Victoria sponge cake  

In plaats van 2 cakes kun je ook 1 cake bakken en deze doorsnijden. 
 
Ingrediënten (8-10 porties.)  
Voor de cake: Voor de vulling: 
225 gr roomboter ½ pot Culibes vlierbessengelei 
225 gr fijne kristalsuiker 175 gr mascarpone 
4 eieren 200 ml slagroom 
225 gr zelfrijzend bakmeel 35 gr suiker 
snufje zout 2 blaadjes witte gelatine 
poedersuiker voor decoratie  
 

Werkwijze 

1 Klop de boter plus de suiker met een mixer luchtig in een mengkom en 
voeg al mixend de eieren langzaam één voor één toe, zodat het beslag 
niet kan gaan schiften. 

2 Zeef het bakmeel met iets zout boven de kom en roer voorzichtig met 
een spatel dooreen. 

3 Verdeel het beslag over twee ingevette (spring)vormen van 20 cm en 
bak in een voorverwarmde oven 20-25 min bij 180°C. 

4 Laat de cakes zo’n 10 min. in de vorm afkoelen en los ze dan. 
5 Week de gelatineblaadjes in koud water. 
6 Roer de mascarpone met enkele eetlepels slagroom voorzichtig wat 

dunner. Niet te hard of te lang roeren! 
7 Doe 4 el slagroom in een kommetje. Klop de rest van de slagroom met 

de 35 gr suiker lobbig. 
8 Knijp de gelatineblaadjes uit, los ze goed op in de 4 el warm gemaakte 

room en roer dit door de geklopte slagroom. 
9 Meng ook de mascarpone door de slagroom. 
10 Neem de vlakste cake als onderhelft: smeer de bovenzijde in met de 

vlierbessengelei en verdeel daarover het roommengsel. 
11 Dek al dit lekkers toe met de andere cake en bestrooi de bovenzijde met 

poedersuiker (door een zeefje). 
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Vlierbessen-rode bietjessoep 

Aardse smaken passen bij de winter, rode biet en vlierbessen horen 
eveneens bij dit seizoen. De vlierbes ontneemt de biet zijn gronderige 
smaak, maar niet het aardse, en voegt een vriendelijk zuurtje toe.  Wij 
maken deze uiterst eenvoudig te bereiden soep af met  piment en komijn. 
Ze wordt geserveerd met zure room of crème fraîche waar iets 
mierikswortel doorgeroerd is en gegarneerd met bieslook.  
 
Ingrediënten (4-6 pers.) ½ tl piment 
5 dl  water ½ tl gemalen komijn 
1 flinke ui zout en peper 
600 gr rauwe of 500 gr gekookte bietjes  
1 el boter  
250 ml Culibes vlierbessensap  
1 blokje groentenbouillon  
125 ml zure room of crème fraîche  
2 tl mierikswortel (potje)  
8-10 stengels bieslook  
 

Werkwijze 

1 Schil de rauwe bietjes. Snijdt de bietjes in blokjes. 
2 Snipper de gepelde ui grof. 
3 Fruit ui en bietenblokjes 5 min. in de boter. 
4 Voeg het water en het vlierbessensap toe. 
5 Breng aan de kook en voeg het blokje  bouillon toe. 
6 Laat 30 min. (gekookte bietjes 15 min.) zacht koken met het deksel op 

de pan.  
7 Pureer de soep met een staafmixer zo fijn mogelijk. 
8 Voeg de piment en komijn toe en breng verder op smaak met zout en 

peper.  
9 Roer de mierikswortel door de zure room of crème fraîche. 
10 Serveer de soep warm met 1 dessertlepel room per portie en gegarneerd 

met bieslook. 
11 Zet vers te malen (groene) peper op tafel. 
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Vlierbloesemijs - pistachenootjes 

Perfect ijs maken hoeft niet moeilijk te zijn, zo bewijst dit recept. Met 
slagroom, gecondenseerde melk en Culibes vlierbloesemsiroop maak je in 
een handomdraai zijdezacht ijs met een flink bloesemaroma. 
Pistachenootjes vervolmaken smaak en bite. 
 
Ingrediënten (6 pers.) 3 blaadjes munt of citroenmelisse 
250 ml slagroom  
125 ml gecondenseerde melk (uit blikje)  
125 ml Culibes vlierbloesemsiroop  
16 gepelde en fijngehakte pistachenootjes  
  
Begeleiding (optioneel, per portie)  
1 el Culibes vlierbessendessertsaus  
1 chcoladestickje  
1 klein basilicumtopje  
 

Werkwijze 

1 Klop de slagroom lobbig in een flinke kom. 
2 Klop de gecondenseerde melk en siroop er kort door. 
3 Roer er vervolgens de nootjes door. 
4 Doe het ijs in een diepvriesbak minimaal 5 uur in de vriezer. 
5 Eenmaal bevroren is het ijs (bijna) direct schepklaar. 
 
Serveren met begeleiding 
1 Verdeel 1 el vlierbessensaus met 1 streek over een plat bordje.  
2 Maak met twee eetlepels 2 quenelles ijs en schik die bij de saus.  
3 Garneer de quenelles met de chocoladestick en munt of melisse. 
4 Leg het basilicumtopje aan de andere kant van de sausstreep.  
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Vlierbloesem-panna cotta 

In Italië zouden ze dit slagroomdessert heel goed kunnen serveren. 
Vlierbloesems worden in (Noord-) Italië graag gebruikt. De lychees als 
begeleiding bij de panna cotta maken er een soort fusion gerecht van. 
 
Ingrediënten (4 pers.)  
400 ml slagroom  
100 ml Culibes vlierbloesemsiroop  
20 gr suiker  
2 tl Culibes vlierbloesemthee  
4 blaadjes witte gelatine  
20 blaadjes citroenmelisse of munt  
1 blikje lychees of 16 verse lychees  
  
  
 

Werkwijze 

1 Breng de slagroom met de suiker en thee tegen de kook: 5 min. trekken. 
2 Week intussen de gelatine in ruim koud water. 
3 Neem de room van het vuur, zeef de thee eruit en roer de siroop erdoor 
4 Knijp de gelatine uit en zet deze in een klein schaaltje zo’n 8 sec. in de 

magnetron. (Of: los de gelatine met 2-3 el roommengsel al roerend op).  
5 Roer de gelatine vervolgens door de room. 
6 Spoel 4 dessertvormpjes ruim om met ijskoud water. 
7 Schenk de room in de dessertvormpjes en laat minstens 4 uur opstijven 

in de koelkast.  
8 Laat de lychees uitlekken en dep droog (of pel en ontpit de verse). 
9 Zoek 20 mooie melisse- of muntblaadjes uit en snijd voor elk dessertje 1 

blaadje in zeer fijne reepjes.  

10 Stort elke panna cotta op een dessertbordje en schik 4 lychees en 
blaadjes om het puddinkje heen. Garneer de bovenzijde van de panna 
met de gesneden melisse of munt.  
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Vlierbloesem-aardbeiMocktail 

Een zomerse dorstlesser die je zonder alcohol opvrolijkt. Een combinatie 
van vlierbloesem en aardbeien werkt altijd! Met munt en limoen erbij is het 
echt een warmweer drankje dat liefst ijskoud genoten wordt. 
 
Ingrediënten (1 pers.)  
2 el/30 ml Culibes vlierbloesemsiroop  
1 el aardbeiensiroop (met minder suiker)  
plm 125 ml bruisend bronwater  
1 kleine rijpe aardbei  
3 kleine muntblaadjes  
1 klein munttopje  
1 ½ schijfje limoen  
1 ijsblokje  
  
 

Werkwijze 

1 Leg de flink gekneusde muntblaadjes onderin het glas.  
2 Leg het ijsblokje er op.  

3 Schenk er de bloesemsiroop op.  

4 Schenk er voorzichtig de aardbeiensiroop op.  

5 Vul het glas langzaam af met spa.  

6 Doe een half limoenschijfje in het glas.  

7 Laat voorzichtig een aardbei in het glas zakken.  

8 Zet een heel limoenschijfje op de rand van het glas.  

9 Steek een rietje in het glas.  

10 Zet een munttopje in het glas.  

11 Genieten maar!  

12 Eerst wel even goed doorroeren en evt. het limoenpartje kneuzen. 
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Waar kun je Culibes producten vinden? 

Culibes staat vaak op streekmarkten, boerenmarkten en fairs, met name in 

Twente en de rest van Overijssel, maar ook wel tot ver daarbuiten. Waar we 

binnenkort zijn kun je altijd zien op onze website. 

Verder zijn de producten van culibes verkrijgbaar in een aantal winkels, 

zoals boerderijwinkels, toeristische- en museumwinkels en bij een aantal 

bijzondere andere verkooppunten. Een actuele lijst met verkooppunten is 

te vinden op onze website. Veel winkels hebben een breed assortiment, 

maar sommige hebben enkele specifieke producten, let daar op! 

We hebben ook een webshop waar al onze heerlijkheden verkrijgbaar zijn. 

Kijk er maar eens rond.  

Onze website is www.culibes.nl. 

  

Foto: Culibes in het eerste jaar, op de streekmarkt in Delden 

  

http://www.culibes.nl/



