
 
 

 

Een lekkernij uit de club der sterken 

 

Benodigdheden voor de sorbetijs: siroop van 7 dl. water en 1 kg kristalsuiker en zestes van 8 

citroenen. 10 gram opgeloste gelatinepoeder. Sap van 8 citroenen, 6 opgeklopte eiwitten. 

 

26 vijgen, 1 flesje olijfolie, 200 gram geroosterde pistachenoten, klein potje acaciahoning. 

Soepborden. 2 doosjes  Honny Cress. Cacaopoeder. 1 pakje bruine rolfondant, steker. 

 

Irish coffee profiteroles: soezenbeslag van 100 ml water, mespunt zout, 50 gram margarine,, 

50 gram bloem, 2 eieren. Vulling: 100 ml. room, 250 ml melk, 150 gram koude roompoeder, 

200 cc Mascarpone, 1 borrelglaasje Whisky, 3 theelepels instant espresso. 

Werkwijze: Water, zestes en suiker aan de kook brengen, 10 minuten laten koken tot een 

suikerstroop, zeven en de opgeloste gelatinepoeder toevoegen.  

Koud zetten, citroensap erbij en tot sorbetijs draaien.  

De helft van de eiwitten stevig opkloppen en als het ijs bijna goed is, de opgeklopte eiwitten 

mee laten draaien tot ijs. Dit herhalen met de tweede portie ijs draaien.  

Verdelen in 18 porties. 

 

Profiteroles: Bakplaat insmeren met gesmolten margarine en bestuiven met bloem. Spuitzak 

met glad spuitje klaar leggen. Oven voorverwarmen op 200°C. 

 

Water met zout en margarine aan de kook brengen. Pan van het vuur halen en in een keer de 

bloem met de spatel door het vocht roeren. Op een zacht vuur droog koken tot een bal.  

In een kom doen en beetje voor beetje met de garde het losgeklopte ei bij het beslag doen.  



Let op de juiste dikte! 

Het soezenbeslag in de grote van een dikke aardbei spuiten en bakken.  

Van onder een opening maken en vullen met de Irish room.  

 

Poedersuiker op de werkbank strooien en de rolfondant zeer dun uitollen. Uitsteken in de 

grote van de profiteroles, op de profiteroles leggen en bestrooien met cacaopoeder. 

 

Vijgen doormidden snijden en bakken in de olijfolie. Pistachnoten roosteren. 

 

Opmaak: In het midden van de soepborden twee zachte bolletjes citroensorbetijs leggen met 

daarin de drie gebakken vijgen licht besprekled met de honing, bestrooid met de geroosterde 

pistachenoten en enkele takjes Honny Cress.  

Op de rand van het bord de Profiterole zetten. 
 


