
 
 

Ganzenleverroomijs met appelgelei en Munsterkaas 

 

Benodigdheden: 200 cc Pedro Ximenez Sherry, 250 gram gele basterdsuiker, 200 gram 

glucosestroop, 700 gram  ganzenlever, ½ liter melk, ½ liter slagroom, 260 gram eierdooiers 

(14 eieren!) mespunt zout, 10 gram gelatinepoeder.  

Halve liter slagroom voor rozetten. Twee Tahoon Cress. 1 grote ronde Munsterkaas. 

Appelstroop, staafmixer, Sorbétière. 

 

Timbaaltjes met appelgelei van 6 goudrenetten, sap van 2 citroenen, water, suiker. 

Gelei van 5 dl. appelsap, 100 gram suiker, 12 gram gelatinepoeder.  

20 mini timbaaltjes. 2 theelepels kummel (komijn). 

 

Werkwijze: Melk, slagroom, glucosestroop, gelatine en zout verwarmen.  

Ganzenlever kuisen en in stukken snijden.  

 

Eierdooiers met de basterdsuiker goed loskloppen, de warme melk compositie toevoegen, 

vermengen en terug in de casserole doen.  

Stukjes ganzenlever mee verwarmen tot 70°C. Verwennen met de Pedro Ximenez. 

Zeven en koud zetten.  

 

De compositie tot ijs draaien, niet te veel in de Sorbétière doen.  

Hierna gelijk 20 bolletjes ijs maken, afdekken en in de diepvries zetten. 

 

Appelgelei: Halve liter water met 150 gram suiker en het sap van 2 citroenen aan de kook 

brengen. De geschilde appels op de Mandoline of snijmachine 3 mm dun schaven, in 

brunoise snijden en 2 à 3 minuten blancheren. In de bolzeef afgieten en koud spoelen. 

 



Appelsap met suiker en gelatinepoeder verwarmen, koud zetten en als het vocht begint te 

geleren, de geblacheerde appels en kummel eronder roeren. 

 

Timbaaltjes nat maken en deze vullen met de appelgelei.  

In de diepvries plaatsen en als deze stevig is lossen. Garneren met de Tahoon Cress. 

 

Munsterkaas in 20 mooie plakken snijden en garneren met een theelepeltje appelstroop. 

 

Opmaak: Op de borden een rozet slagroom spuiten met daarop het ganzenleverijs, ernaast 

een plak Munsterkaas en de appelgelei.  

Met de klok mee, eerst het ijs, dan links de appelgelei en als laatste de Munsterkaas. 

 

Wijnsuggestie: 

 

 

 

 

Nectar Jerez Xérès Sherry 

 

Een sherry nectar van het huis Pedro Ximenez uit Spanje heeft een diepe opale mahonie kleur.  

Smaak: vol, zoet en fluweelzacht  vanwege een complex van caramel, droog fruit, vijgen, 

mocca en noten.  

Prima te combineren met allerlei zoete gerechten.  

 


