
 
 

Panna Cotta met tijm en frambozen 

 

Benodigdheden frambozenijs: 1 liter frambozencoulis, 5 dl slagroom, sap van 2 citroenen,  

600 gram suiker, 10 gram opgeloste gelatinepoeder (in de magnetron). Sorbétière. 

Frambozengelei: 1 liter frambozencoulis, 200 gram suiker, 12 gram opgeloste 

gelatinepoeder. 

Frambozenmousse: 1½ liter frambozencoulis, sap van 2 citroenen, 20 gram opgeloste 

gelatinepoeder (in de magnetron), 200 gram suiker, 6 doosjes frambozen. 

Panna Cotta: 1600 cc slagroom, 480 gram suiker, 1 bosje tijm, 1 liter yoghurt, 25 gram 

opgeloste gelatine. 

Schuimbeslag: 1 liter Mascarpone, 2 dl yoghurt, 200 gram basterdsuiker. 

Crumble: 300 gram bloem, 300 gram gekleurde basterdsuiker, 120 gram boter,  

120 gram Macadamianoten, 4 takjes tijm. 

Frambozentuile: 400 gram frambozencoulis, 80 gram basterdsuiker, 60 gram eiwit  

(3 eieren), 100 gram bloem. 

 

Werkwijze Frambozenijs: De suiker met een beetje coulis en de opgeloste gelatine 

verwarmen 

Vermengen met de rest van de koude frambozencoulis, slagroom en citroensap.  

Koud zetten en tot ijs draaien. 

 

Frambozengelei: 24 glaasjes van de kookclub in een geperforeerde slede zetten. Opgeloste 

gelatine (magnetron) met suiker en frambozencoulis vermengen en met behulp van een brede 

trechter (Hans), de gelei verdelen over de glazen en kort in de diepvries zetten. 

 



Panna Cotta: Breng de room, suiker, gelatine en de tijm aan de kook en laat het op een zacht 

vuur nog 10 minuten trekken. Door een fijne zeef zeven. Laten afkoelen en dan vermengen  

met de yoghurt, verdelen over de stijf geworden frambozengelei. Weer koel zetten. 

 

Frambozenmousse:  De opgeloste gelatine vermengen met de coulis, citroensap, suiker en 

frambozen. Verdelen over de stevig geworden Panna Cotta. 

 

Crumble: Noten grof hakken. Boter en suiker met de hand vermengen. Op de bloem leggen 

en met de vingers van dit mengsel kruimels maken. Noten en iets gehakte tijm er door halen 

en op een bakplaat met bakpapier of bakmat op 180°C. bakken.  

De kleine stukjes crumbles over de mousse strooien. 

 

Schuimbeslag maken door Mascarpone, yoghurt en suiker te mengen en netjes verdelen over 

de crumbles. 

 

Frambozentuilebeslag: Suiker, eiwit en frambozencoulis door elkaar mengen. Als laatste  

snel de bloem er door mengen. Met behulp van een eetlepel kleine bierviltjes op het bakpapier 

maken en op 180°C gaar bakken. 

 

Bovenop de mousse komt een bolletje frambozenijs en een Tuilekoekje. 

 

Wijnsuggestie: 

Don David – Michel Torino 2009. Argentijnse goudgele (dessrt-)wijn uit 100 % Torrontes-

druiven, 8 maanden gelagerd op eikenhout. 

 


