
 
 

Hemelse nagerechten uit onze keuken 

 

Benodigdheden beslag: 250 gram roomboter, 250 gram basterdsuiker, 5 eieren, 200 gram 

walnoten, 5 rijpe bananen, 400 gram zelfrijzend bakmeel. Bakvormen. Twee Honny Cress 

 

Werkwijze: Walnoten in kleine stukjes hakken. Eieren loskloppen. Boter met de suiker wit 

kloppen en beetje voor beetje de losgeslagen eieren erbij doen.  

 

Prak de bananen met een staafmixer en spatel deze door het beslag en als laatste het bakmeel 

en de walnoten. 

Het beslag in kleine vormen spuiten. (Twee p.p.)  

 

Bak de cakes in 15 minuten op 180°C goudbruin gaar en haal ze uit de vormen. 

 

Frosting: Een liter slagroom met 150 gram suiker opkloppen. Vermengen met 400 gram 

frambozenpuree. Bovenop de cakes, een mooi bolletje spuiten en garneren met een takje 

Honny Cress en frambozensuiker. Plaatsen in een kleine caisse. 

 

Chocolademousse: Een liter slagroom, 150 gram suiker, 300 gram bittere chocolade,  

100 gram roomboter, 4 eierdooiers, 4 eiwitten met 100 gram suiker, Cognac. Poedersuiker. 

Borrelglaasjes, amandelstaafjes. 

 

Werkwijze: Chocolade in stukken snijden en in een grote bekken *au bain Marie* smelten 

met stukjes roomboter.  

Slagroom en eiwitten opkloppen, dooiers onder de afgekoelde chocolade 

vermengen en de opgeklopte slagroom en eiwitten er onder spatelen.  

Verfijnen met een scheut Cognac.  



De mousse in een spuitzak doen en de borrelglaasjes hiermee vullen.  

Garneren met amandelstaafjes en poedersuiker. 

 

Garneer ganache van 200 cc slagroom, 100 gram chocoladepastilles, 1 eetlepel glucose, 

cornetpapier. 

 

 

 

Aardbeien ijs 

 

Benodigdheden: 1500 gram aardbeienpuree, 1 liter slagroom, 600 gram suiker, sap van  

2 citroenen, 2 zakjes vanillesuiker, 15 gram gelatinepoeder. Vanillesaus. Sorbétière. 

 

Werkwijze:  Een halve liter met de suiker en gelatinepoeder koken. Koud zetten en als het 

voldoende is afgekoeld, vermengen met de rest van de slagroom, aardbeienpure en het 

citroensap. Draaiend bevriezen. Serveren op een frambozen kletskop en vanillesaus. 

 

Opmaak: Op de borden een speels lijnenspel garneren van de ganache.  

Daarin het ijs, chocolademousse en de bananencake plaatsen. 

 


