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met chocola e sse
n stoofperen
Peren:

Schil de pere
n, laat het stee
ltje eraan zitte
kroont je eruit.
n en snijd het
Zet de peren
onder de wijn
en port of bess
kaneel, steran
ensap. Voeg
ijs, gember en
suiker toe. Br
aan, dek af en
eng tegen de
st oof de pere
kook
n zachtjes in
circa 2 uur ga
ar.

Mousse:

Verwarm de m
elk met het ge
spleten vanille
sinaasappel fi
st okje. Rasp de
jn en voeg toe.
Laat de gelatin
e in ruim koud
water weken.
Scheid de eier
en. Klop met
een mixer de
ker crèmig.
dooiers met de
suiZeef de melk
en giet weer in
de
pan.
Voeg de griesm
eel toe en bind
al roerend op
Knijp het wat
laag vuur.
er uit de gela
tine en roer he
t erdoor.

eren: 6 stoofp
eren (Gieser W
ildeman) •
rode wijn en po
rt of ongezoet
be
ssensap •
1 klein kaneelst
okje • 1 steran
ijs • 2 cm vers
gember • 2 el
e
suiker • 2 el aa
rdappel zetmee
Mousse: 60 g
l
griesmeel • 50
0 ml volle
boerenmelk •
1 vanillestokje
• ½ sinaasapp
• 8 blaadjes ge
el
latine • 5 eigee
l • 125 g suiker
• 375 ml boeren
slagroom • 2 el
poedersuiker
• 50 g chocolad
e • 1 el slaolie
•
puddingvorm
van 1,25 l
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BRON: VOOR
LICHTINGSB
UREAU BOER
DERIJZUIVEL

recept

Roer ten slot te
het eimengsel
erdoor en war
(niet koken!).
m even door
8 Giet het mengsel
in een ruime
kom en laat af
water koud ro
koelen (op ijs
eren gaat snel
ler).
9 Rasp de chocolad
e op een grov
e rasp en zet
10 Vet de puddingv
in de vriezer.
11 Klop de slagro orm in met olie.
om met de po
edersuiker op
de chocolade
en spatel het
door het griesm
met
eelmengsel.
12 Schep het men
gsel in de pudd
ingvorm, dek
laat 6 uur opst
af met folie en
13 Bind indien gewijven.
14 Stort de puddinenst het perensap met wat zetmeel.
g door de vorm
heel even in he
houden. Zet de
et water te
peren eromhe
en en lepel de
saus erover.

Bereidingstijd
: circa 1 uur en 6 uu

r koeltijd
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