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Kerstgeur 
Laat je huis naar kerst ruiken. Hiervoor heb 
je het volgende nodig:  

- 1 Sinaasappel in plakjes 
- 30 Cranberries 
- 2 Kaneelstokje 
- 10 Kruidnagels 
- Evt. 2 Takjes rozemarijn 
- Evt. 1 Steranijs 
- Evt. 2 Blaadjes laurier 
- Pannetje of schaal 

Stop alle ingrediënten in een pan en voeg 
water toe, zodat het in ieder geval onder 
water staat. Laat het mengsel lekker de 
hele dag op het fornuis, kachel of 
verwarming staan. Het mengsel kan telkens 
opnieuw aangestoken worden  en is tot een 
week houdbaar.  
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