
 
 

Nagerechten om te smullen 

 

Dessert bestaande uit: Rote Grütze, Walnotenijs, Mudcake en Diplomatenpudding. 

 

Rote Grütze: 1 liter witte wijn, 5 dl vruchtensiroop, sap van 2 citroenen, 30 gram 

gelatinepoeder, 100 gram suiker. Glazen kommen. Vanillesaus. 1 liter slagroom. 

Fruit: 4 doosjes frambozen, 4 doosjes bramen, 500 gram aardbeien, 500 gram rode bessen. 

Werkwijze: wijn, siroop suiker, gelatinepoeder en citroensap tegen de kook brengen. 

Verdelen in drie kommen en koud zetten. Fruit voorzichtig wassen en als de wijngelei begint 

te hangen, het fruit hieronder spatelen en in glazen kommen doe. 

Een liter slagroom met 150 gram basterdsuiker opkloppen en in een kom allemaal rozetten 

slagroom spuiten. Vanillesaus apart serveren. 

 

Mudcake: 350 gram roomboter, 350 gram chocolade, 8 eieren, 350 gram basterdsuiker, 250 

gram zelfrijzende bloem, enkele druppels rode wijnazijn, pepermolen. 

 

Mudcake: Oven voorverwarmen op 170°C.  

Chocolade in stukken snijden . Vormen insmeren en bestuiven met bloem. Boter met 

basterdsuiker luchtig kloppen.  

Losgeklopte eieren beetje voor beetje toevoegen.  

Goed vermengen en dan de stukken chocolade erbij doen.  

Als laatste de bloem met het bakpoeder, pepermolen en enkele druppels azijn. 

Verdelen in de taartvormen. Na ± 20 minuten bakken de gaarheid controleren.  

Uit de vormen halen en in puntvormen snijden. Bestrooien met poedersuiker. 

200 gram chocolade smelten en vermengen met de cornflakes. Uit elkaar afkoelen. 

 

Diplomatenpudding  



 

Benodigdheden: 1 liter melk, ½ liter slagroom, 200 gram suiker, 20 gram gelatinepoeder,  

4 eierdooiers, 1 cake, 5 mandarijnen, 100 gram rozijnen, 100 gram gekonfijte vruchten, Rum. 

Puddingvormen. ½ liter slagroom, 75 gram basterdsuiker voor rozetten, 2 kletskoppen p.p. 

 

Werkwijze: Mandarijnen en cake in brunoise snijden, vermengen met de rozijnen, gekonfijte 

vruchten en een scheut Rum.  

 

Melk met de gelatinepoeder aan de kook brengen.  

Dooiers met de suiker wit kloppen en beetje voor beetje de warme melk er door roeren.  

Terug in de casserole en verwarmen tot 60 °C. Verdelen in kommen en koud zetten.  

 

Slagroom opkloppen en koud zetten. Vormen nat maken en als de compositie begint te 

hangen, de slagroom erdoor spatelen met de potpourri.  

Verdelen in de vormen en laten opstijven in de koelkast. 

  

Slagroom met de suiker opkloppen voor de rozetten.  

Pudding lossen en tussen 2 kletskoppenkoekjes plaatsen. 

 

Opmaak: De kletskoppen met de pudding er tussen bestrooien met poedersuiker met er 

bovenop een rozet slagroom, gegarneerd met een hazelnoot. 

 

Walnotenijs bolletjes maken en in de diepvries terug plaatsen. 
 


