
Aardbeienbasilicumijs

Bron: combinatie van diverse recepten van Delicious en AH

met plaatKoek
 en basilicumsuiker

Boodschappen voor het ijs:4-6 pers.

750g aardbeien, kroontjes verwijderd

15g basilicumblaadjes

sap van een sinaasappel (ca 95g)

sap van een citroen  (ca 80g)

300ml slagroom

150g kristalsuiker

Voor de gesuikerde basilicumblaadjes

aantal basilicumblaadjes 2-3 el fijne suiker

38g bloem,  38g suiker, 1 ei, ½tl vanille suikerDe plaatkoek:

 handje basilicumblaadjes, enkele el suiker.De basilicumsuiker:

Bereiding van het ijs:

Pureer de aardbeien met de basilicumblaadjes en het sap van de sinaasappel en de citroen in 

een keukenmachine tot een alles mooi glad is.

Voeg dan de slagroom en de suiker toe en roer deze kort middels de pulseerknop er door heen.

Doe het mengsel over in een ondiepe diepvriesdoos en zet in de diepvries.

Als na twee uur de randen gaan opstijven roer het even om  met een vork of spatel en 

Herhaal dit ieder half uur tot het geheel goed bevroren is. (pl/min 5-6 keer.)

Laat het mengsel dan verder in een diepvriesdoos opstijven in de diepvries.

 Bereiding Plaatkoek: Kan al een dag van tevoren:

Oven voorverwarmen hete lucht 190º . Meng de ingrediënten met een mixer tot een glad 

beslag tot alle suiker is opgelost. strijk  dit dun op een met bakpapier beklede bakplaat en 

bak af in 5-10 minuten tot het goudbruin is. Laat afkoelen haal het los van het papier en breek 

in mooie stukken en bewaar in een goed afgesloten trommel.

Basilicumsuiker:

Pureer de basilicum blaadjes in een vijzel tot een glad papje. voeg er dan beetje bij beetje

suiker bij tot alles groen is en de suiker weer los is en de korrels niet meer aan elkaar plakken.

45min -1 uur voor gebruik haal het ijs uit de vriezer en zet in de koelkast let op dat het 

niet te zacht wordt! Voor de gesuikerde blaadjes. Maak even een suikersiroopje ( ruim suiker 

opgelost in een beetje water) en haal wat basilicumblaadjes door het siroopje, even afkloppen 

en bestrooi ze dan aan de bovenkant met fijne suiker en leg ze even voorzichtig te drogen 

tussen keukenpapier. Schep een mooie bol ijs op een bord garneer af met enkele gesuikerde 

basilicumblaadjes. Leg er nog wat verse aardbeien naast met een toef slagroom en versier met

de basilicumsuiker en leg en een mooie stuk plaatkoek bij.
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