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Vruchtenbowl, ouderwets lekker 
Wie kent hem niet, de vruchtenbowl van oma. Mijn oma maakte vroeger altijd 
vruchtenbowl met verjaardagen. Echter was die toen niet van vers fruit, puur om 
de reden dat veel fruit toen lang niet zo goed verkrijgbaar was als nu. Mijn oma’s 
geheim voor lekkere vruchtenbowl was de duurdere merken fruitconserven 
gebruiken. Daarbij gingen haar eigen ingemaakte aardbeien en wat bananen. 
Het laatste decennia heeft ze dit niet meer gemaakt. Toen ik haar laatst belde 
om ernaar te vragen vertelde ze dat het “uit de mode was” om bowl te serveren 
op je verjaardag. En toch stiekem verlangde wij naar die vruchtenbowl van oma. 
 

Bowl werd oorspronkelijk geserveerd in een speciale bowl set. Een grote schaal 
met kleine glaasjes en vaak bowlprikkertjes om het fruit aan te prikken. Er zijn 
verschillende soorten sets maar ze zijn bijna altijd gemaakt van glas. Verder is er 
vruchtenbowl met alcohol en zonder alcohol. Sommigen gebruiken kersen-
brandewijn, rood fruitwijn (Pikeurtje) anderen een mousserende witte wijn of 
sherry. Het ligt eraan wat je zelf lekker vindt en voor wie je het maakt. 
 

Aperol mandarijn bowl* 
Apple met peren bowl* 

Feestelijke fruit thee bowl 
Frisse bowl voor buiten 

Ice tea bowl 
Meloen blauwe bessen bowl 

Prosecco bowl met rood fruit* 
Vruchtenbowl van oma* 
Vruchtenbowl vers fruit 

Zomerse fruit bowl* 
 

*met alcohol 
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Aperol mandarijn bowl* 
Drank 

 15 + 60 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 mandarijnen 
▪ 125 g blauwe bessen 
▪ 225 g perzikpartjes op siroop (1 blikje) 
▪ 200 ml Aperol (Italiaans aperitief) 
▪ 750 ml Hugo (wijn) 
▪ 1 groene appel (bijv. Granny Smith) 
▪ 1 limoen 
▪ 3 takjes munt 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Doe de partjes mandarijn, blauwe bessen, partjes perzik en Aperol in de schaal.  
2. Laat het fruit minstens 1 uur of tot gebruik in de koelkast afgedekt marineren. 
3. Schenk er vlak voor het serveren de Hugo bij en maak af met de appel, limoen en takjes munt.  
4. Serveer de bowl in de glazen. 

 
 

Appel- met peren bowl* 

Drank 

 20 + 60 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 l appelsap 
▪ 1 l appelcider 
▪ 2 appels 
▪ 2 peren (niet te rijp) 
▪ 2 takjes verse rozemarijn 
▪ 1 theelepel kardemompeulen 
▪ 1 citroen 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schil de appels en de peren en snijd deze in blokjes. 
2. Snijd de citroen in plakjes. 
3. Voeg in een grote pan de appelsap, rozemarijn en de kardemom samen met het fruit toe. 
4. Laat het vijf tot tien minuten zachtjes koken totdat het fruit iets zachter is maar niet uit elkaar valt. 
5. Giet het mengsel over in een grote glazen kom. 
6. Voeg als laatste de citroenplakjes en de cider toe. 
7. Zet de schaal minstens een uur in de koelkast. 
 

TIP: Voor een alcoholvrije versie vervang je de cider voor een halve liter extra appelsap en een halve liter 
water. 
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Feestelijke fruit thee bowl 

Drank 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 450 g fruitsalade  
▪ 1 limoen 
▪ 400 ml koolzuurvrije ice tea green 
▪ 375 ml alcoholvrije mousserende wijn (bijv. Canei frizzante bianco) 
▪ 4 takjes munt 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Doe de fruitsalade (met evt. sap uit de schaal) met de limoen en 

ijsthee in de schaal of karaf en bewaar tot gebruik afgedekt in de koelkast. 
2. Schenk vlak voor het serveren de mousserende wijn erbij en steek er de takjes munt in. 

 
 
Frisse bowl voor buiten 
Drank 

 10 + 120 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 200 g groene kiwi's 
▪ 400 g bananen 
▪ 1 ananas 
▪ 80 g witte druiven 
▪ 1 limoen 
▪ 100 ml perziklimonadesiroop 
▪ 1 fles fruitbronwater met koolzuur 
▪ 4 takjes munt 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de kiwi’s en de bananen in plakjes, de ananas in stukjes en haal druiven los van de tros.  
2. Pers de limoen uit.  
3. Doe al het fruit in een glazen schaal. 
4. Meng het limoensap met het perziklimonadesiroop.  
5. Schenk dit door de vruchten en laat het fruitmengsel 2 uur afgedekt op een koele plaats marineren. 
Schenk vervolgens het fruitbronwater over het fruit en schep de blaadjes van de munt er doorheen. 
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Ice tea bowl 
Drank 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 citroenen of 3 limoenen 
▪ 350 g kersen, pot 
▪ 1 l groene ice-tea, koud 
▪ 450 g ananasblokjes, blikje 

Garnering  
▪ verse munt 
▪ limoen of citroen 
 

Materiaal: ijsblokjesvorm 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDING 

1. Schil 2 citroenen of 3 limoenen dik en verdeel ze in partjes zonder schilletjes.  
2. Leg in ieder vakje van een ijsblokjesvorm een partje.  
3. Vul af met water en bevries (minimaal één dag van tevoren). 

BEREIDING 
4. Giet 1 pot kersen op sap af en vang het sap op.  
5. Giet de koude groene ice-tea met het kersensap in een schaal en voeg de kersen en ananas toe. 
6. Voeg de citrus ijsblokjes toe.  
7. Garneer met takjes munt en schijfjes citroen of limoen. 
 
 

 

 
Meloen blauwe bessen bowl  

Drank  

 20 + 60 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 Galia meloen 
▪ 1 Cantaloupe meloen 
▪ 1 meloen, met oranje vruchtvlees 
▪ 3 el honing of gembersiroop 
▪ 50 ml sinaasappellikeur 
▪ 1 fles witte wijn 
▪ 200 g blauwe bessen 
▪ 200 ml mineraalwater met koolzuur 
▪ 10 blaadjes munt 
 

Materiaal: bolletjessteker 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Halveer de meloenen en schep de pitten eruit.  
2. Steek met de bolletjessteker bolletjes uit het vruchtvlees of schil de meloen en verdeel het vruchtvlees in 

stukjes. 
3. Doe de meloen in een grote kom en schep de honing of gembersiroop erdoor. 
4. Voeg de likeur en wijn toe.  
5. Zet dit afgedekt minimaal 1 uur in de koelkast. 
6. Schep de blauwe bessen door de bowl.  
7. Giet er vlak voor het serveren het mineraalwater bij en voeg de muntblaadjes toe. 
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Prosecco bowl met rood fruit* 

Drank 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 600 g fruit naar keuze 
▪ 1 limoen 
▪ 100 ml grenadinesiroop 
▪ 200 ml bessenjenever 
▪ 3 takjes munt 
▪ 750 ml prosecco 
 

Materiaal: grote schaal 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Maak het fruit schoon en snijd het in stukjes. 
2. Doe het fruit met de limoen, de siroop en de jenever in een schaal.  
3. Voeg de munt toe. 
4. Schenk vlak voor serveren de prosecco erbij. 
5. Schep de bowl in feestelijke (wijn)glazen en serveer met een vork of lepel. 

 
 
 
 

Vruchtenbowl van oma* 
Drank 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 grote pot kersen 
▪ 1 blik perziken 
▪ 1 blik fruitcocktail 
▪ 1 klein blikje mandarijntjes 
▪ 1 klein blikje ananas 
▪ 250 g aardbeien (alleen vers) 
▪ 1 banaan 
▪ sap naar keuze of rode fruitwijn (Pikeurtje van Siebrand) 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snij de perziken in partjes evenals de aardbeien.  
2. Snij de banaan in plakjes.  
3. Doe al het fruit in een grote kom inclusief het aanhangend sap.  
4. Vul de bowl aan met het kersensap en het sap van je keuze.  
5. En klaar is deze retro versie van vruchtenbowl. 
 

TIP: Maak de bowl een avond van tevoren zodat de smaak zich kan ontwikkelen 
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Vruchtenbowl vers fruit 

Drank 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 150 g aardbeien 
▪ 1 banaan 
▪ 2 perziken of nectarines 
▪ 150 g witte druiven 
▪ 200 ananasstukjes 
▪ 2 mango’s 
▪ 1 liter sap naar keuze 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Haal de kroontjes van de aardbeien en snij deze in partjes.  
2. Snij de banaan in plakjes.  
3. Snij de perzik of nectarine rondom de pit en draai de helften van elkaar, dit kan soms wel wat lastig zijn. 
4. Snij de kant met de pit nogmaals rondom en draai deze weer los.  
5. Haal uit het laatste deel de pit met een mesje.  
6. Snij de perzik of nectarine in partjes.  
7. Laat de schil eromheen zitten omdat dit extra kleur geeft aan je vruchtenbowl. 
8. Halveer de druiven.  
9. Schil de mango en snij rond de pit het vruchtvlees eraf.  
10. Snij het in blokjes.  
11. Hou de losse stukjes apart.  
12. Doe al het fruit in een mooie schaal of in een bowlschaal en vul het aan met sap.  
13. Serveer de bowl direct.  
 

TIP: Mocht je hem later willen serveren, laat de banaan dan nog even eruit en snij deze pas als je hem gaat 
serveren i.v.m. dat hij snel bruin wordt. 
 

Zomerse fruit bowl*  

Drank 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 3 takjes munt  
▪ 2 nectarines 
▪ 2 perziken 
▪ ½ Galia meloen 
▪ 750 ml Hugo vlierbloesem en lime (wijn) 
▪ 10 ijsblokjes  
▪ 1 limoen 
 

Materiaal: een schoon yoghurtemmertje met deksel (inhoud 1 L), 
vershoudfolie, aluminiumfolie 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Leg de takjes munt op de bodem van het emmertje.  
2. Verdeel het fruit in lagen erover. 
3. Schenk de gekoelde wijn erbij.  
4. Bewaar de fruitbowl tot vertrek in de koelkast. 
5. Voeg voor vertrek de ijsblokjes toe en omwikkel het emmertje goed met vershoudfolie tegen lekken. 
6. Wikkel het vervolgens in aluminiumfolie.  
7. Zo blijft de bowl beter koud. Neem eventueel de partjes limoen in een zakje mee. 
8. Schep de bowl op het strand in bekertjes en geef er een vorkje bij en serveer er eventueel een partje 

limoen bij. 


