
CÁSCARA
Het woord cáscara, met de klemtoon op de eerste lettergreep, 
komt uit het Spaans en betekent schil. Op het schilletje zit het 
vruchtvlees. Dit vruchtvlees is bij een koffiebes maar een heel  
dun laagje en niet te vergelijken met het vruchtvlees van 
bijvoorbeeld een kers. 

Dit schilletje wordt verwijderd om de koffie te kunnen 
drogen. Normaal gesproken gebruiken koffieboeren dit 
restproduct als compost, maar nu drogen ze de cáscara 
gelijk met de koffie.

Zo kunnen koffieboeren dus weer extra geld verdienen,  
met iets wat vroeger als waardeloos werd beschouwd.  
Win-win!

Je kunt met cáscara heerlijke drankjes maken (zie 
achterkant), geen wonder dat dit op heel veel plekken 
 in de wereld een populair ingrediënt geworden is! 

Welke smaken verwacht je bij een drankje dat gemaakt 
is van het vruchtvlees van een besje? Zoet? Klopt! Het is 
rijk aan suiker. Daarnaast kun je er veel vruchtenaroma’s 
in ontdekken, zoals rozenbottel, mango, hibiscus, rode 
bessen, maar ook jasmijn en tabak!



RECEPTEN
Cáscara koud drinken
Doe 30 gram cáscara in een karaf en voeg 300 milliliter koud water 
toe. Laat dit 24 uur in de koelkast staan. Zeef het en voeg ijsklontjes 
toe. 

Cáscara thee
Smaken verschillen en dat geldt ook voor cáscara. Als basis kun je 5-9 
gram op 250 milliliter water gebruiken. Laat dit 4 minuten trekken in 
water dat net van de kook is en zeef het daarna.

Cáscara cocktails
Om cáscara in een cocktail te kunnen gebruiken is het handig om  
een basissiroop te maken. Het recept hiervoor is eenvoudig.
Neem 100 milliliter water, 100 gram rietsuiker en 60 gram cáscara. 
Breng dit aan de kook en laat het 20 minuten doorkoken.  
Koel het daarna 20 minuten af, zeef het en bewaar het in een fles  
in de koelkast.

Ingrediënten

• ijs klontjes
• 30ml cáscara siroop
• 4cl gin
• 150ml tonic water
• Beetje limoen als je  

er zin in hebt

Het ultieme 
zomerdrankje! 

Doe ijs in het glas. Voeg 
cáscara siroop, gin en 
tonic toe, en eventueel 
wat limoen. Goed roeren 
en genieten maar!

Cáscara  

GIN & TONIC


