
 
 

 

Aardbeiendessert op een aardbeienbodem met amandelstukjes 

 

 

 

Honingparfait: 100 gram water, 175 gram honing, sap van 3 limoenen, 8 eidooiers, 2 eieren, 

½ liter slagroom, 10 gram agar-agar, 175 gram eiwit(5) met 175 gram honing, 100 gram 

stukjes Nougat, 1 bos munt. Twee sledes. 

Aardbeiengeleibodem: 750 gram witte wijn, 500 gram aardbeienpuree, 200 gram honing,  

8 gram agar-agar, 1 vanillesuiker, 8 gehakte gemberbolletjes. 1 kg halve aardbeien  

Amandel/chocoladestukjes: 150 gram amandelstaafjes, 60 gram suiker, 100 gram water,  

150 gram bittere chocolade. Garnering: bloemetjes en chocoladekrullen.  

Saus: gepureerde mint met iets olie. 

 

Werkwijze Honingparfait: Water, agar-agar, limoensap en 175 gram honing vijf minuten 

zachtjes koken, koud zetten. Dooiers en eieren au bain marie opkloppen en geleidelijk de 

suikerstroop erbij doen. Koud kloppen onder de planeetmenger. Slagroom voor 90% dikte 

opkloppen en koel zetten. 175 gram eiwit opkloppen en geleidelijk 175 gram honing 

toevoegen. Nougat in kleine blokjes snijden. Als de dooiers de juiste stevigheid heeft, de 

slagroom, opgeklopte eiwitten en nougat snel er door heen spatelen.  

Twee cm dik uitstorten in een slede met huishoudfolie en snel laten invriezen.  

 

 

 

 



 

 

Werkwijze Aardbeiengeleibodem: Witte wijn, aardbeienpuree, agar-agar, honing, 

vanillesuiker en gehakte gemberbolletjes aan de kook brengen. Aardbeien in vieren snijden. 

Slede bedekken met huishoudfolie en een klein gedeelte van de aardbeiengelei over de 

aardbeien doen zodat ze aan elkaar plakken.  

De rest van de aardbeiengelei 1 cm dik storten in de slede en koud zetten. 

 

Amandelstukjes: Amandelstaafjes met water en suiker aan de kook brengen. 

Chocoladestukjes au bain marie smelten en onder de afgekoelde amandelen vermengen.  

Op bakpapier uitstrijken, laten harden en in kleine stukken snijden. 

 

Saus. Fijn gesneden muntblaadjes met iets olie pureren en in een flacon overhevelen. 

 

Opmaak: De aardbeiengeleibodem in strepen van 3 x 9 cm snijden. De honingparfait ook in 

strepen van 3 x 9 cm snijden. Op elkaar leggen. De aardbeienstukjes hierop verdelen. 

Garneren met stukjes amandel/chocolade en bloemetjes, wat stukken muntblad en 

chocoladekrullen. Enkele druppels muntsaus op de borden garneren 

 


