
 
 

Aspergeparfait en Rote Weinküche 

 

Benodigdheden Aspergeparfait; 1½ kg asperges, 6 dooiers met 100 gram basterdsuiker,  

6 eiwitten met 150 gram basterdsuiker, sap van 1 citroen, 10 gram gelatine, ½ liter slagroom. 

Twintig aspergepunten. Kletskoppen. 500 cc slagroom met 75 gram basterdsuiker. 

6 doosjes frambozen. Frambozencoulis. 1 bosje munt. 

 

Benodigdheden Rote Weinküche: 250 gram roomboter, 1 zakje vanillesuiker, mespunt 

kaneel, mespunt cacaopoeder, 250 gram basterdsuiker, 4 eieren, 2 glazen rode wijn, 250 gram 

zelfrijzend bakmeel, 50 gram stukjes chocolade, 200 gram gehakte hazelnoten, 200 gram 

gedroogde Cranberry’s. Bakvorm. Oventemperatuur 160°C.   

 

Werkwijze Parfait: koppen van de asperges wegsnijden en kort blancheren. Asperges 

schillen, in stukken snijden, koken, pureren en koud zetten.  

Halve liter slagroom opkloppen en koud zetten. Dooiers met de basterdsuiker wit kloppen. 

Eiwitten eerst vijf minuten wit kloppen en dan geleidelijk de suiker erbij doen. 

Gelatinepoeder met iets water in de magnetron oplossen.  

Citroensap, opgeloste gelatine, slagroom, opgeklopte dooiers en eiwitten onder elkaar 

spatelen en verdelen in de vormpjes. In de diepvries plaatsen. Lossen. 

 

Gedeelte van de frambozen pureren tot een coulis. Halve liter slagroom met 75 gram suiker 

opkloppen. Kopjes van de munttakjes eraf halen en in het water laten bijkomen. 

 

Rode wijnkoek  

 



Werkwijze: Oven voorverwarmen. Springvorm insmeren met gesmolten boter en bestuiven 

met bloem. Chocolade in kleine stukken snijden. Eieren loskloppen. 

 

Roomboter met de handmixer goed loskloppen, suiker, kaneel en cacaopoeder toevoegen en 

wit kloppen. De eieren beetje voor beetje erdoor kloppen.  

 

Vervolgens de helft van het bakmeel eronder spatelen met een pannenlikker, rode wijn 

erdoor roeren en dan het laatste gedeelte van het bakmeel. Vervolgens de gehakte en 

geroosterde hazelnoten en de cranberry’s erdoor spatelen. 

 

Verdelen in de springvorm en 60 minuten bakken in de oven op 160°C. 

Gaarheid controleren.  

In porties verdelen en bestrooien met de poedersuiker 

 

Opmaak: De geloste aspergeparfait op de borden plaatsen met bovenop een aspergekopje 

met er omheen de frambozen.  

Klein spiegeltje van de frambozencoulis maken.  

Stukje wijnkoek met ernaast een rozet slagroom en een takje munt. 

 


