
- de natuur buiten - 

Vlierbloesemlimonade maken
 
Halverwege mei begint de vlier te bloeien. Dan komen er witte, zoet 
ruikende bloemetjes aan de vlier. Die bloemetjes, ook wel bloesems ge-
noemd, kun je eten. Hieronder leer je hoe je er limonade van maakt.  

Pluk nooit alle bloesems van een vlier. Als je er een paar laat hangen, 
groeien uit die bloesems vlierbessen (in september). En van vlierbessen 
kun je weer lekkere jam maken.

Locatie  
Park of perkje met vlierstruiken. Limonade 
maak je thuis in de keuken.
  
Nodig
• Een zakje met 25 zelf geplukte  

vlierbloesemschermen
• 2 grote pannen met deksel
• Vergiet
• Schone theedoek
• Schone lege fles
• Trechter 
• 1 liter kokend water
• 2 citroenen 
• 1 kilo suiker

1. Met een lege zak of tas ga je naar het park of naar een groen stukje in de 
buurt. Daar zoek je naar de vlierstruik.

2. De vlier heeft bloesems (bloemetjes) die wit of crèmekleurig zijn. Al die 
kleine bloemetjes bij elkaar vormen een scherm (zie foto).  
De schermen ruiken zoet. 

3. Pluk 25 vlierbloesemschermen*.
4. Was thuis de bloesem.
5. Doe de bloesem in een pan.
6. Was de citroenen en snijd ze  

doormidden. 
7. Knijp de citroenen uit boven de pan en 

gooi ook de schil in de pan. 
8. Kook 1 liter water.
9. Giet het hete water voorzichtig bij de 

bloesems en citroenen.
10. Doe de deksel op de pan en laat de pan een dag en een nacht (24 uur) 

staan. 
11. Zet de volgende dag een vergiet op een lege pan. In het vergiet leg je een 

schone theedoek. 
12. Giet de inhoud van de volle pan voorzichtig in de theedoek. 
13. Haal de vergiet en de theedoek weg en zet de pan op het fornuis. 
14. Doe er 1 kilo suiker bij. 
15. Breng het bloesemwater aan de kook en laat 10 minuten doorkoken.
16. Laat de siroop afkoelen.
17. Giet de siroop in een lege schone fles. Voor het schenken kun je een  

trechter gebruiken of een plastic fles op zijn kop zonder bodem.
18. Een beetje limo in een glas, water erbij en genieten maar!

*Let op! 
Het is belangrijk dat je zeker 
weet dat je de juiste bloesems 
hebt, dus kijk goed naar de 
foto’s en ruik aan de bloesems 
voordat je ze plukt. En kijk 
ook naar de bladeren. Laat 
een van je ouders meekijken 
thuis of tijdens het plukken.
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