
recepturen
MASTERCLASS
RUM
MET RONALD ANNEVELDT

powered by:



pagina 2

CLAIRIN VAVAL – Daiquiri

CLAIRIN VAVAL – White & Storm

Ingrediënten:
• 45 ml Clairin Vaval | 6325420
• 20 ml Limoensap 
• 15 ml Suikersiroop
• ijs

Werkwijze: 
Vul een cocktailshaker met ijs en voeg alle ingrediënten toe. Schudt 
goed en zeef daarna in een martini glas of cocktailglas. Garneer 
met een limoenschijfje.

Ingrediënten:
• 40 ml Clairin Vaval | | 6325420 
• 60 ml Ginger Beer
• ijs

Werkwijze:
Vul een Highball glas met ijs. Voeg de Clairin Vaval 
toe en top af met een premium Ginger Beer. 

Notities:

Notities:
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DICTADOR RUM COCKTAILS - DICTADOR 20YO – DICTADOR SOUR 

DICTADOR RUM COCKTAILS - Dictador 12YO – Cuba Libre 

Ingrediënten:
• 30 ml Dictador 12YO | 6302920   
• 60 ml Premium Cola
• 2 limoenpartjes

Werkwijze: 
Vul een longdrink glas met veel ijs. Knijp twee limoenpartjes uit en 
laat ze in het glas vallen, zodat het ijs goed bedenkt is met het sap. 
Voeg de Dictador 12YO en premium Cola toe en roer voorzichtig. 

Ingrediënten:
• 60 ml Dictador 20YO | 6302910  
• 30 ml Vers citroensap
• 15 ml Suikersiroop 
• 1 eiwit van een vers ei
• 1 scheutje bitters
• Sinaasappelschil (garnering)

Werkwijze: 
Vul een cocktailshaker met de Dictador 20YO, vers citroensap, 
suikersiroop, 1 scheutje bitters en het eiwit van een vers ei. Shake 
goed en voeg vervolgens ijsblokjes toe. Shake opnieuw goed en 
zeef het vervolgens in een rocks glas gevuld met ijsblokjes. Garneer 
met een sinaasappelschil. 

Notities:

Notities:
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EL DORADO RUM COCKTAILS – El Dorado 12YO – Dark & Stormy 

EL DORADO RUM COCKTAILS – El Dorado 12YO – Alex Tselepis (El Dorado Brand Ambassador)

Ingrediënten:
• 45 ml El Dorado 12YO | 6370350
• 30 ml Vers limoensap
• 120 ml Premium Ginger Beer
• 1 scheutje Angostura bitters
• Limoenschil (garnering)

Werkwijze: 
Vul een rocksglas met ijsblokjes. Schenk hierin de El Dorado 12YO en 
het limoensap. Top af met de premium Ginger Beer en roer kort door 
elkaar. Garneer met een stukje limoenschil en druppel de Angostura 
bitters er bovenop. 

Ingrediënten:
• 50 ml El Dorado 12YO | 6370350
• 30 ml Vers limoensap
• 20 ml Honing
• 10 ml Grand Marnier
• 2 scheutjes Soja saus
• 100 ml Premium Ginger Beer
• Verse munt (garnering)

Werkwijze: 
Voeg – behalve de munt en het ginger beer – de ingrediënten samen in een 
cocktailshaker en schudt voor 5 secondes. Zeef in een Copa glas en vul op met 
ijs. Top af met de Ginger Beer en garneer met verse munt. 

Notities:

Notities:
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EL DORADO RUM COCKTAILS – El Dorado 15YO – Rum Old Fashioned 

Ingrediënten:
50 ml El Dorado 15YO | 6370305
5 ml Suikersiroop
2 scheutjes Angostura Bitters
Sinaasappelschil (garnering)

Werkwijze: 
Doe alle ingrediënten in een rocksglas. Vul het glas met 
ijs en roer goed tot alles gemengd is en goed gekoeld. 
Garneer met een stukje sinaasappelschil. 

Notities:
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EL DORADO RUM FOODPAIRING

CHOCOLADE
KAASPLANKJE
GERECHTEN MET ANANAS

BABA AU RUM (8 A 10 STUKS)
Ingrediënten:

HET DEEG:
• 4 gr gedroogde gist • 3 el lauw water • 200 gr bloem 
• Zout • 70 gr roomboter • 1 tl honing • 5 eieren

RUM SIROOP:
• 2 vanille stokjes • 400 ml water • 400 gr suiker
• 1 sinaasappel • 1 citroen • 200 ml El Dorado 12YO

Verder nodig:
• Siliconen vorm voor bijvoorbeeld cupcakes of mini-tulbandjes. 
• Mixer met deeghaken

Werkwijze: 
Vet de siliconenvorm in met boter. Los de gist op in de 3 eetlepels lauw water. Meng dit mengsel met een mixer 
met deeghaken met de bloem, mespuntje zout, boter en honing. Voeg de eieren één voor één toe en meng alles 
tot een mooi beslag. Verdeel het beslag over de siliconenvormpjes, tot ze voor de helft vol zijn. Laat het beslag 30-
45 minuten rijzen. 
Snijdt ondertussen de vanillestokjes in de lengte open en schraap het merg eruit. Rasp de sinaasappel en citroen 
en pers bij beide het sap eruit. Doe de geraspte schillen, het sap, de vanillestokjes en het merg in een pan, 
samen met de rum, het water en de suiker. Breng alles aan de kook tot de suiker is opgelost en haal dan de pan 
van het vuur.
Verwarm de oven voor op 180 graden. Bak hierin de baba’s voor ongeveer 30 minuten tot ze goudbruin en gaar 
zijn. Laat ze eventjes een beetje afkoelen, haal ze uit hun vormpjes en dompel ze onder in de siroop. Serveer ze 
lauw en geniet!

Notities:
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Notities:
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