
 
Boodschappen:

Bitterkoekjes ijs:

12 bitterkoekjes

50 ml amandel likeur

400ml slagroom

100g suiker

1 vanillestokje

4 eierdooiers

1 ei

Geflambeerde ananas:

1 ananas

150ml sinaasappelsap vers geperst

1 el ahornsiroop

50 ml rum

Witte Chocoladegalettes

150 g witte en 150g pure chocolade

: verwarm de witte chocolade au bain marie tot deze gesmolten is Bereiding chocolade Galettes

en strijk dit dun uit over stevig stuk plastic en strijk hier dan gevlamd  de pure chocolade over.

Laat dit dan afkoelen ( eventueel afgedekt buiten) en breek dan in mooie stukken, scherven.

Bereiding bitterkoekjes ijs:

Snijd de bitterkoekjes in kleine stukjes en besprenkel ze ruim met de amandel likeur en laat dit

even intrekken.

Klop de slagroom lobbig, niet te stijf met de helft van de suiker en de vanillemerg en zet koud 

weg (koelkast) Klop de 4 eierdooiers plus het ei en de andere helft van de suiker los.

Klop daarna geheel met de rest van de suiker au bain marie schuimig handwarm (40°) 

Neem dan het mengsel uit de kom en giet over in een andere kom en klop tot dit is afgekoeld

en luchtig is. Spatel nu het ei-mengsel (vouw het) met 3/4 van de geweekte bitterkoekjes heel 

voorzichtig door de slagroom. Schep nu heel voorzichtig (de lucht moet er in blijven) het 

mengsel in de, heel licht met olie ingevette bekertjes (of grote vorm) zorg dat de bitterkoekjes 

goede verdeeld zijn over het mengsel, en zet deze in de vriezer (tenminste 3 uur)

Voor het opdienen:
Breng de 150ml sinaasappelsap met de ahornsiroop in een brede pan aan de kook en laat 

inkoken tot een lichte siroop.
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Haal de ijstaartjes uit de vriezer en stort (houd ze even in heet water) ze op de bordjes  en 

zet de stukken chocolade er tegen aan. maak nu van de rest van de gewelde  bitterkoekjes 

canelles en leg deze er bovenop.

Verhit nu een scheutje plantaardige olie en bak daar de ananasstukjes mooi bruin in en voeg

de ahornsiroop toe en verwarm nog 2 minuten. 

verwarm nu de rum in een grote lepel en steek deze aan als die warm genoeg is en giet dan

over de stukjes ananas en verdeel deze over de bordjes.
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