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Maandrecept  

December  

 

 

Feestelijk dessert-duo met sinaasappel en aardbeien 

 

Ingrediënten 

(dessert, 4 personen) 

 

100 ml room      7 eieren 

50 gram maria biscuitjes    1 / 2 citroen  

325 gram suiker (20, 40, 65 en 200 gram) 1 kaneelstokje 

Amandelschilfers     40 gram maizena 

60 gram zachte boter    150 gram aardbeien, gehalveerd 

rasp en sap van 2 grote sinaasappels  

 

Bereiden 

Scheid om te beginnen de eieren. Doe het eiwit in een ruime, schone kom. Klop de 

dooiers in een kommetje goed los met een vork en zet beide opzij. Pak een 

steelpannetje en giet hier 60 ml water in. Voeg daar 65 gram suiker, de schil van de 

citroen en het kaneelstokje aan toe en roer even door. Breng aan de kook en laat 

zo’n 5 minuten rustig koken. Haal vervolgens van het vuur en haal de citroenschillen 

en het kaneelstokje eruit. Laat het rustig afkoelen. Zodra het mengsel op  
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kamertemperatuur is meng je hier voorzichtig je eidooiers door. Zet de pan weer op 

het vuur en verwarm dit langzaam, al roerend. Niet laten koken! Laat het mengsel 

indikken en zodra het de dikte van vla heeft draai je het vuur uit. Blijf nog even 

doorroeren zodat het niet aan de kook raakt. Laat afkoelen.  Als het eigeelmengsel 

goed afgekoeld is klop je de slagroom, samen met 20 gram suiker. Klop vervolgens 

de eiwitten stijf met schoon materiaal Voeg tijdens het kloppen beetje bij beetje de 

laatste 40 gram suiker toe. Voeg voorzichtig de slagroom toe aan de eiwitten en 

vouw dit rustig samen, niet kloppen, tot één geheel. Sla de biscuitjes fijn met een 

deegroller of gebruik een keukenmachine. Zet de kommetjes of glaasjes die je wilt 

gebruiken klaar en strooi hier een beetje kruim in. Leg er een laagje aardbeien op. 

Schep er dan een laagje crème op en vervolgens weer kruim, enzovoorts. Druk de 

laagjes tussendoor een beetje aan en duw ook de randjes vol. Eindig met een laagje 

crème en sluit af met een laag eigeelmengsel. Strooi er wat amandelsnippers 

overheen. Verwarm de oven voor op 180 graden. Klop de eieren samen met de 

suiker tot een egale massa. Voeg hieraan de maizena en de boter toe en meng dit 

totdat het weer egaal is. Dan voeg je als laatste het sap en de rasp van de 

sinaasappels toe en meng je alles nogmaals goed. Spatel/giet dit op een bakblik 

(probeer een soort rechthoek/vierkant te maken) bedekt met licht ingevet bakpapier 

en bak op 180 graden voor ongeveer 25 minuten. Het eindresultaat hoort compact en 

vochtig te zijn, niet droog en luchtig. Leg ondertussen een schone theedoek klaar en 

besprenkel deze met suiker. Zodra je baksel uit de oven komt leg je dat op de 

besuikerde theedoek en rol je hem heel voorzichtig op. Leg de rol op een schaal en 

laat afkoelen, eventueel in de koelkast. Haal hem voor het serveren tijdig uit de 

koelkast en snijd er voorzichtig plakken van. 

 

Welke wijn drinken we hierbij? 

 

 

Maandaanbieding 

Bij bestelling in september 2017: wijn met mooie print recept in tasje: € 12,50. In een 
feestelijke geschenkdoos of kistje: € 17,50 

(Normale prijs: € 13,95 , bij 6 flessen of binnen het Mon Bouquet 
kwartaalabonnement: € 13,50) 
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