recept

Boerenyoghur
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t bavarois me
t stoofpeer en
walnoot
7

S
 chil de peertjes en
laat het steeltj
e eraan. Ze ze
wijn, het kane
op met de
elst okje, de kr
uidnagels en
appelschil. Br
een stuk sina
eng ze tegen
as
de kook aan en
1 uur gaar st ov
laat ze in circ
en.
a
Week de gela
tine in koud w
ater.
Klop de slagro
om met de su
iker tot yoghur
Zet de puddin
tdikte.
gvormpjes klaa
s.
G
 iet de yoghurt in ee
n ruime kom,
rasp de citroe
(circa 1 tl) en
n
roer door de yo
ghur t.
V
 erwarm de melk (n
iet koken) en
laat de uitgek
gelatine er al
nepen
roerend in op
lossen.

8
9
10

bron: voor
lichtingsbu
reau boerde
rijzuivel

Ingrediënten

Voor 4 person
en: 4 of 8 (afh
ankelijk
van formaat)
st oofperen •
ca
.
500 ml
rode wijn (of
ongezoet bess
ensap) •
1 klein kaneel
st okje • 3 el su
iker •
2 kruidnagels
• 1 steranijs •
½ sinaasappel • 3 blaa
djes gelatine
• 5 el
boerenmelk •
100 ml boeren
-slagroom
• 70 g kristal-s
uiker • ½ citr
oen •
250 ml boeren
yoghur t • 40 g
walnoten
extra nodig:
fijne rasp, 4 co
upes of
4 puddingvorm
pjes van ca. 15
0 ml

G
 iet en roer met een
garde het mel
k-gelatinemen
één keer door
gsel in
de yoghur t.
R
 oer de slagroom er
door en schep
het mengsel in
vormpjes. Laat
de
ze 3 à 4 uur op
stijven in de ko
L
 aat het perenstoof
elkast.
vocht op zach
t vuur inkoken
lichte siroop.
tot een
L
 os de puddinkjes op
bordjes, leg er
een peer tje bi
schep er wat
j en
siroop bij. Ga
rneer met gebr
oken walnote
n.

Bereidingstijd
: 30 minuten + 4 uu

r koeltijd
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