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Roomijs
IJs van groene thee met gekonfijte kastanjes en chocoladesaus

Zabaione-ijs met Marsala-wijn, geserveerd met vijgensaus 

Pistache-ijs

Cashewnotenroomijs 

Saffraan/ricotta-ijs met pistachenoten

Aardbeienijs

Mango-ijs

Kokosijs met rum/karamelsaus 

Parmesaan-ijs met balsamico

Sorbets
Bellini Sorbet   

Frambozen Sorbet

Yoghurtijs
Griekse yoghurtijs met honing, walnoten en kaneel

Yoghurtijs met bosbossen

Granita
Amandelgranita 

Winterse granaatappel-granita 



4 5

40 min + rusttijd 

10 min 

Gemakkelijk

4/6 personen

IJs van groene thee met gekonfijte 
kastanjes en chocoladesaus

INGREDIËNTEN

Voor ongeveer 1 liter roomijs

Voor de basis van het roomijs: 
5 eidooiers
150 g suiker
250 ml verse volle melk
250 ml room
Zout

Voor het roomijs:
2 theelepels matcha groene 
theepoeder

80 g gekonfijte kastanjes in 
blokjes gesneden

Voor de chocoladesaus:

150 g pure chocolade
5 soeplepels melk

ROOMIJS

Breng de melk en room in een steelpan op laag vuur aan de kook. Haal 
van het vuur en laat 5 minuten staan. Klop ondertussen de eidooiers in de 
staande mixer met de suiker en een snufje zout tot schuim. Zorg er voor dat 
het schuim onder de hete melk en room gemengd wordt. 

Plaats de kom met het mengsel in een andere pan gevuld met kokend 
water en zorg ervoor dat de bodem van de kom niet in contact komt met 
de pan. Verwarm au bain-marie gedurende 8 tot 10 minuten, tot het 
mengsel de achterkant van een lepel bedekt. Haal van het vuur, plaats de 
kom in een andere kom gevuld met ijs en koel het mengsel onder 
regelmatig roeren.

Plaats de adapter-ring op de ijsmachine, eerder afgekoeld in de vriezer, en 
plaats deze vervolgens in de kom van de standmixer. Plaats de garde, laat 
de motor zakken en start enkele ogenblikken op snelheid 1. Giet de 
afgekoelde bereiding in de container en ga door voor 25 tot 30 minuten, tot 
het ijs luchtig en romig is. Voeg tegen het einde de groene thee en 
fijngesneden gekonfijte kastanjes toe. Serveer het ijs met chocoladesaus of 
chocoladeschilfers.

Pure chocoladesaus

Breek 150 g pure chocolade in stukjes in een kom, voeg 5 eetlepels melk 
toe en smelt au bain-marie in een pan met heet water. Roer constant tot 
alles goed gemengd is en serveer de saus dan warm met het ijs.

Zuivelvrij alternatief 
Dit ijs kan ook worden bereid met dezelfde hoeveelheden sojamelk en 
zuivelvrije room.

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan het binnen 2 uur te eten. Als het moet 
worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; niet in de 
koelkom.
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40 min + rusttijd 

10 min 

Gemiddeld

4/6 personen

Zabaione-Ijs met Marsala-wijn, 
geserveerd met vijgensaus
Voor de zabaione: doe de eierdooiers en suiker in een hittebestendige kom 
en klop tot ze bleek en luchtig zijn. Druppel de Marsala-wijn hierin en kook 
8-10 minuten au bain marie uit onder constant roeren tot het een dikke,
luchtige zabaione is geworden. Plaats de kom met zabaione in een grotere 
kom gevuld met ijswater, laat afkoelen en plaats dan 3 uur in de koelkast. 
Voeg de koude melk en room toe aan de zabaione en meng goed. Plaats 
de adapter-ring op de koelkom (die minstens 8 uur bij -18°C is gekoeld) 
en plaats de koelkom in de kom van de keukenmachine. Bevestig de 
garde, breng de kop van de keukenmachine naar beneden en laat 
een paar seconden leeg draaien op stand 1.

Giet het gekoelde mengsel in de koelkom via de geul van de adapter-
ring en laat 25-30 minuten werken, tot het ijs dik en romig is. Serveer 
met de vijgensaus of vijgenjam.

Vijgensaus

Hak 120 g gedroogde vijgen fijn en verwarm in een steelpan met 200 ml 
Marsala-wijn, 1 eetlepel suiker en de zeste van 2-3 onbehandelde 
citroenen. Laat een uur rusten, breng dan langzaam aan de kook op laag 
vuur en laat zo'n 40 minuten inkoken tot een stroperige saus. Gebruik de 
warme saus als garnering op het ijs.

INGREDIËNTEN

Voor ongeveer 1 liter roomijs

Pour het ijs :
4 eierdooiers
120 ml Marsala-wijn 
180 g suiker
200 ml room 
200 ml volle melk

Voor de vijgensaus:
120 g gedroogde vijgen
200 ml Marsala-wijn
1 eetlepel suiker
Zeste van 2-3 onbehandelde 
citroenen

ROOMIJS

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan het binnen 2 uur te eten. Als het moet 
worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; niet in de 
koelkom.
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40 min + rusttijd 

15 min

Gemakkelijk

4/6 personen

Pistache-ijs

INGREDIËNTEN

Voor ongeveer 1 liter roomijs

400 ml melk
200 ml halfvolle room
150 g basterdsuiker
4 eierdooiers
200 g gepelde pistachenoten
Zout

ROOMIJS

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan om het binnen 2 uur te eten. Als het 
moet worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; niet in 
de koelkom.

Maal 150 g pistachenoten en 1 eetlepel suiker zo fijn mogelijk. Giet de melk 
en room in een dikke steelpan en breng op laag vuur aan de kook. Haal 
van het vuur zodra dit kookt.

Doe de eierdooiers in de kom van de keukenmachine, voeg de rest van de 
suiker en het zout toe en klop tot dit bleek en luchtig is. Giet hier, al 
kloppend, eerst een klein beetje van de warme melk met room bij, en dan 
stapsgewijs de rest. Plaats de kom in een grote pan met net-niet-kokend 
water en kook het mengsel 8-10 minuten au bain marie, tot het niet meer 
van de achterkant van een lepel afdruipt. 

Roer hier de gemalen pistachenoten doorheen en laat 3 uur afkoelen in 
de koelkast.

Plaats de adapter-ring op de koelkom (die in de vriezer is gekoeld) en 
plaats de koelkom in de kom van de keukenmachine. Bevestig de garde, 
breng de kop van de keukenmachine naar beneden en laat een paar 
seconden leeg draaien op stand 1. Giet het gekoelde mengsel in de 
koelkom via de geul van de adapter-ring en laat 25-30 minuten werken, 
tot de sorbet dik en romig is. Garneer met wat grofgehakte pistachenoten 
en serveer.

Varianten

Dit recept is geschikt voor alle soorten olie-houdende noten zoals 
amandelen, walnoten, hazelnoten, macadamianoten, enz.

Zuivelvrij alternatief

Dit ijs kan ook worden bereid met dezelfde hoeveelheden sojamelk en 
zuivelvrije room.
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40 min + rusttijd 

15 min

Gemakkelijk

4/6 personen 

Cashewnotenroomijs

INGREDIËNTEN

Voor ongeveer 1 liter roomijs

400 ml melk
200 ml halfvolle room
150 g suiker
4 eierdooiers
200 g geroosterde ongezouten 
cashewnoten
Zout

ROOMIJS

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan het binnen 2 uur te eten. Als het moet 
worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; niet in de 
koelkom.

Pureer 150 cashewnoten en 1 eetlepel suiker zo fijn mogelijk. Giet de melk 
en room in een dikke steelpan en breng op laag vuur aan de kook. Haal 
van het vuur zodra dit kookt. Doe dan de eierdooiers, suiker en een 
mespuntje zout in de kom van de keukenmachine en klop tot dit luchtig is.
Giet hier, al kloppend, eerst een klein beetje van de warme melk met room 
bij, en dan stapsgewijs de rest. Plaats de kom in een grote pan met net-niet-
kokend water en kook het mengsel 8-10 minuten au bain marie, tot het niet 
meer van de achterkant van een lepel afdruipt.

Meng hier goed de cashewnoten doorheen en plaats 3 uur in de koelkast.
Plaats de adapterring op de koelkom (die in de vriezer is gekoeld) en plaats 
de koelkom in de kom van de keukenmachine. Bevestig de garde, breng 
de kop van de keukenmachine naar beneden en laat een paar seconden 
leeg draaien op stand 1. Giet het gekoelde mengsel in de koelkom via de 
geul van de adapterring en laat 25-30 minuten werken, tot de sorbet dik en 
romig is. Garneer met de overgebleven, gehakte cashewnoten.

Zuivelvrij alternatief
Dit ijs kan ook worden bereid met dezelfde hoeveelheden sojamelk en 
zuivelvrije room.
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45 min + rusttijd  

15 min

Gemakkelijk

4 personen

Saffraan/ricotta-ijs met 
pistachenoten 
Zeef de ricotta in een kom. Snij het vanillestokje in de lengte in tweeën, 
verwijder de zaadjes en meng die met de ricotta. Bedek en plaats in de 
koelkast. Breng de melk aan de kook op laag vuur. Meng met de 
keukenmachine de eierdooiers en suiker tot ze bleek en luchtig zijn. Klop 
hier eerst in 3 stappen een koffiekop warme melk doorheen en dan de rest 
van de warme melk. Giet in een pan en kook 7-8 minuten op zo laag 
mogelijk vuur uit, tot het niet meer van de achterkant van een lepel 
afdruipt. Haal van het vuur, laat afkoelen en plaats dan minstens 3 uur in 
de koelkast.

Roer na drie uur de ricotta er goed doorheen. Plaats de adapterring op de 
koelkom (die in de vriezer is gekoeld) en plaats de koelkom in de kom van 
de keukenmachine. Bevestig de garde, breng de kop van de 
keukenmachine naar beneden en laat een paar seconden leeg draaien op 
stand 1. Giet het gekoelde mengsel in de koelkom via de geul van de 
adapterring en laat 25-30 minuten werken, tot het ijs dik en romig is. Voeg 
op het laatst de pistachenoten toe.
Garneer met rozenblaadjes en serveer.

INGREDIËNTEN

Voor ongeveer 1 liter roomijs 

500 g ricotta
250 ml melk
4 eierdooiers
150 g suiker
1 vanillestokje
150 g gedopte pistachenoten
2 zakjes saffraan
Zout

ROOMIJS

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan het binnen 2 uur te eten. Als het moet 
worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; niet in de 
koelkom.



14 15

45 min + rusttijd 

5 min

Gemakkelijk

4/6 personen

Aardbeienijs

INGREDIËNTEN 

Voor ongeveer 1 liter roomijs

250 ml melk
250 ml room
350 g aardbeien
150 g suiker
Citroensap

ROOMIJS

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan het binnen 2 uur te eten. Als het moet 
worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; niet in de 
koelkom.

Was de aardbeien en verwijder de steel. Doe de aardbeien in de 
vulopening van de Slow Juicer met de pulphendel op CLOSE, en zodra het 
sap begint te stromen op HALF-OPEN.Meng de melk, room en suiker in een 
kom door goed te kloppen met een garde. Voeg hier het aardbeien- en 
citroensap aan toe en meng goed.

Plaats 2 uur in de vriezer. Roer na 2 uur de half-stijve sorbet goed door 
elkaar. Plaats weer in de vriezer en herhaal na 1 uur.

Het duurt 6 tot 7 uur (en even zo vaak roeren) om een compacte sorbet te 
maken.

Zuivelvrij alternatief
Dit ijs kan ook worden bereid met dezelfde hoeveelheden sojamelk en 
zuivelvrije room.



16 17

45 min + rusttijd 

5 min

Gemakkelijk

4/6 personen

Mango-ijs

INGREDIËNTEN

Voor ongeveer 1 liter roomijs 

500 g mango
200 g suiker
350 ml lauwe melk
150 ml halfvolle room
1 vanillestokje

ROOMIJS

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan het binnen 2 uur te eten. Als het moet 
worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; niet in de 
koelkom.

Giet de melk en room in een pan, voeg de suiker en het vanillestokje (in de 
lengte in tweeën gesneden) toe en breng aan de kook op laag vuur. Haal 
van het vuur en laat afkoelen. Haal dan het vanillestokje eruit. Pureer in de 
tussentijd de mango, voeg dit toe aan de melk en room en meng goed. 
Laat minstens 3 uur afkoelen in de koelkast.

Plaats de adapterring op de koelkom (die in de vriezer is gekoeld) en plaats 
de koelkom in de kom van de keukenmachine. Bevestig de garde, breng 
de kop van de keukenmachine naar beneden en laat een paar seconden 
leeg draaien op stand 1. Giet het gekoelde mengsel in de koelkom via de 
geul van de adapterring en laat 25-30 minuten werken, tot de sorbet dik en 
romig is.

Garneer met wat munt- of citroenmelisseblaadjes.

Zuivelvrij alternatief 
Dit ijs kan ook worden bereid met dezelfde hoeveelheden rijstdrank en 
zuivelvrije room.



18 19

45 min + rusttijd 

5 min

Gemakkelijk

4/6 personen

Kokosijs met rum/karamelsaus

INGREDIËNTEN

Voor ongeveer 1 liter roomijs

Voor het ijs :
400 ml de lait de coco
200 ml de crème fraîche
150 g de sucre
50 g de noix de coco desséchée 1 

gousse de vanille

Voor de rum/karamelsaus: 
150 g de sucre
4 cuillère à soupe de jus de citron 
150 ml de Rhum chaud

ROOMIJS

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan het binnen 2 uur te eten. Als het moet 
worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; niet in de 
koelkom.

Giet de kokosmelk in een steelpan. Snij het vanillestokje in de lengte in 
tweeën en doe bij de kokosmelk. Breng dit langzaam aan de kook en haal 
dan direct van het vuur. Voeg hier de suiker en gedroogde kokos aan toe, 
meng goed en laat afkoelen. Bedek met huishoudfolie en laat 3 uur in de 
koelkast afkoelen. 

Voeg de koude room toe aan het kokosmengsel. Plaats de adapterring op 
de koelkom (die in de vriezer is gekoeld) en plaats de koelkom in de kom 
van de keukenmachine. 

Bevestig de garde, breng de kop van de keukenmachine naar beneden en 
laat een paar seconden leeg draaien op stand 1. Giet het gekoelde 
mengsel in de koelkom via de geul van de adapterring en laat 25-30 
minuten werken, tot de sorbet dik en romig is. Serveer met rum/
karamelsaus of chocoladeschaafsel.

Rum/Karamelsaus

Doe 150 g suiker in een pan, voeg hier 4 eetlepels citroensap aan toe en 
karameliseer dit op laag vuur tot het goudbruin is. Voeg beetje bij beetje 
150 ml warme rum toe, meng dit goed tot een dikke vloeistof en laat 
afkoelen. Gebruik de saus als garnering op het ijs.

Zuivelvrij alternatief
Dit ijs kan ook worden bereid met dezelfde hoeveelheid zuivelvrije room.



20 21

40 min + rusttijd 

5 min

Gemakkelijk 

4/6 personen

Parmesaan-ijs met balsamico

Doe de melk, room en een snufje zout en peper in een steelpan. Breng op 
laag vuur aan de kook, haal van het vuur en laat een beetje afkoelen. 
Voeg dan de parmesaanse kaas toe en meng goed met de staafmixer. 
Bedek met huishoud- of aluminiumfolie en laat 3 uur afkoelen in de 
koelkast.

Plaats de adapter-ring op de koelkom (die in de vriezer is gekoeld) en 
plaats de koelkom in de kom van de keukenmachine. Bevestig de garde, 
breng de kop van de keukenmachine naar beneden en laat een paar 
seconden leeg draaien op stand 1. Giet het gekoelde mengsel in de 
koelkom via de geul van de adapter-ring en laat 25-30 minuten werken, 
tot de sorbet dik en romig is. Serveer als snack, hapje of met een aperitief, 
gegarneerd met balsamico.

Ingrediënten

Voor ongeveer 0,9 liter roomijs

150 g geraspte parmesaanse kaas
200 ml room
200 ml volle melk
60 g suiker
Zout en peper
Balsamico

ROOMIJS

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan het binnen 2 uur te eten. Als het moet 
worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; niet in de 
koelkom.



22 23

40 min + rusttijd 

3 min

Gemakkelijk

4/6 personen

Bellini Sorbet
Verwarm het water langzaam op laag vuur en los de suiker er in op. Laat 1 
minuut zachtjes koken en laat de siroop afkoelen. Pureer de perziken en 
meng die in een kom met het citroensap. Meng hier eerst de siroop 
doorheen en dan ook de prosecco. Zorg ervoor dat beide zeer koud zijn. 
Spatel dan het opgeklopte eiwit er doorheen.

Plaats de adapter-ring op de koelkom (die in de vriezer is gekoeld) en 
plaats de koelkom in de kom van de keukenmachine. Bevestig de garde, 
breng de kop van de keukenmachine naar beneden en laat een paar 
seconden leeg draaien op stand 1. Giet het gekoelde mengsel in de 
koelkom via de geul van de adapter-ring en laat 25-30 minuten werken, 
tot de sorbet dik en romig is.

Serveer in champagnefluiten en garneer met munt- of 
citroenmelisseblaadjes.

Ingrediënten

Voor ongeveer 0,9 liter sorbet

250 ml Prosecco
250 g geschilde witte perziken, in 
sneetjes
2 eetlepels citroensap
1 eiwit
150 g suiker
50 ml mineraalwater

SORBETS

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan het binnen 2 uur te eten. Als het 
moet worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; 
niet in de koelkom.



24 25

40 min + rusttijd   

3 min

Gemakkelijk

4/6 personen

Frambozen Sorbet
Spoel de frambozen af, pureer ze en zeef de zaadjes eruit.

Laat in een steelpan op laag vuur de suiker oplossen in 50 ml water. Laat 1 
minuut inkoken, haal van het vuur en laat afkoelen. Voeg de rest van het 
water toe en meng goed. Klop het eiwit stijf met een garde, roer de siroop 
door de frambozenpuree, voeg het citroensap toe en roer hier het eiwit 
doorheen. Plaats de adapter-ring op de koelkom (die in de vriezer is 
gekoeld) en plaats de koelkom in de kom van de keukenmachine. Bevestig 
de garde, breng de kop van de keukenmachine naar beneden en laat een 
paar seconden leeg draaien op stand 1. Giet het gekoelde mengsel in de 
koelkom via de geul van de adapter-ring en laat 25-30 minuten werken, 
tot de sorbet dik en romig is. 

Serveer in champagnefluiten en garneer met munt- of 
citroenmelisseblaadjes.

INGREDIËNTEN

Voor ongeveer 0,9 liter sorbet

250 g frambozen
3 eetlepels citroensap
1 eiwit
150 g suiker
250 ml mineraalwater

SORBETS

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan het binnen 2 uur te eten. Als het 
moet worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; 
niet in de koelkom.



26 27

5 min + rusttijd  

Gemakkelijk

4/6 personen

Griekse yoghurtijs met honing, 
walnoten en kaneel

INGREDIËNTEN

Voor ongeveer 0,9 liter 
yoghurtijs

600 ml volle Griekse yoghurt
1 eetlepel kaneel
4 eetlepels acaciahoning
140 g gepelde walnoten

Yoghurtijs

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan het binnen 2 uur te eten. Als het moet 
worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; niet in de 
koelkom.

Meng de honing door de yoghurt en zet het mengsel 30 minuten in de 
koelkast.
Plaats de adapter-ring op de ijsmachine, eerder afgekoeld in de vriezer, en 
plaats deze vervolgens in de kom van de standmixer. Plaats de garde, laat 
de motor zakken en start gedurende enkele ogenblikken op snelheid 1. Giet 
het afgekoelde mengsel in de container en ga door voor 25 tot 30 minuten, 
tot de bevroren yoghurt luchtig en romig is.
Voeg op het einde 100 g grof gehakte walnoten en de kaneel toe aan het 
mengsel. Garneer voor het serveren met de resterende walnoten.

Zuivelvrij alternatief
Dit ijs kan ook worden bereid met dezelfde hoeveelheid zuivelvrije room.



28 29

5 min + rusttijd 

Gemakkelijk

4/6 personen 

Yoghurtijs met bosbossen

INGREDIËNTEN

Voor ongeveer 1 liter yoghurtijs

600 g volle yoghurt
250 g bosbessen
100 g Demerara-suiker
2 eetlepels citroensap

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan het binnen 2 uur te eten. Als het moet 
worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; niet in de 
koelkom.

Was de bosbessen, doe in een kom, voeg het citroensap en 2 eetlepels 
suiker toe en laat 15 minuten rusten. Roer de rest van de suiker goed door 
de koude yoghurt.

Plaats de adapterring op de koelkom (die in de vriezer is gekoeld) en plaats 
de koelkom in de kom van de keukenmachine. Bevestig de garde, breng 
de kop van de keukenmachine naar beneden en laat een paar seconden 
leeg draaien op stand 1. Giet het gekoelde mengsel in de koelkom via de 
geul van de adapterring en laat 25-30 minuten werken, tot de sorbet dik en 
romig is. Voeg pas op het laatst ook de bosbessen met sap toe. 

Garneer met munt- of citroenmelisseblaadjes en serveer.

Varianten

Dit recept is ook geschikt voor andere vruchten, zoals verschillende bessen, 
appel, peer, abrikozen, pruimen, enz.

Zuivelvrij alternatief
Dit recept kan ook worden bereid met dezelfde hoeveelheid zuivelvrije 
yoghurt.

Yoghurtijs



30 31

30 min + rusttijd 

2 min

Gemakkelijk

4/6 personen

Amandelgranita
Verwarm de amandelmelk voorzichtig en voeg de suiker toe, laat afkoelen 
en zet minimaal 2 uur in de koelkast.

Plaats de adapter-ring op de ijsmachine, eerder afgekoeld in de vriezer, en 
plaats deze vervolgens in de kom van de standmixer. Plaats de garde, laat 
de motor zakken en start gedurende enkele ogenblikken op snelheid 1. Giet 
het afgekoelde preparaat in de container en ga door voor 25 tot 30 
minuten, tot de granita dicht en romig is. Voeg likeur toe om te eindigen.

Serveer de granita met licht geroosterde amandelen en blaadjes 
citroenmelisse.

INGREDIËNTEN

Voor ongeveer 1 liter granita

600 ml ongezoete 
amandelmelk
120 g suiker
1-2 eetlepels amaretto-likeur
50 g amandelschilfers

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan het binnen 2 uur te eten. Als het 
moet worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; 
niet in de koelkom.

GRANITA



32 33

45 min + rusttijd 

3 min

Gemakkelijk

4/6 personen 

Winterse granaatappel-granita 
Snij de granaatappels open, haal de zaden eruit en pers hier met de hand 
of een machine 200 ml sap uit. Giet het water in een pan, voeg de suiker 
toe en breng aan de kook. Laat de siroop 1-2 minuten inkoken op laag 
vuur. Haal van het vuur, voeg het citroensap toe en laat afkoelen. Voeg 
dan ook het granaatappelsap toe, meng goed en plaats in de koelkast. 
Plaats de adapterring op de koelkom (die in de vriezer is gekoeld) en plaats 
de koelkom in de kom van de keukenmachine.

Bevestig de garde, breng de kop van de keukenmachine naar beneden en 
laat een paar seconden leeg draaien op stand 1. Giet het gekoelde 
mengsel in de koelkom via de geul van de adapterring en laat 25-30 
minuten werken, tot de granita dik en romig is.

Serveer in kommen en garneer met slagroom en muntblaadjes.

Varianten

Deze granita kan ook worden bereid met bessen, citroen, bramen, kiwi's of 
ander zuur fruit.

INGREDIËNTEN

Voor ongeveer 1 liter granita-ijs

Voor ongeveer 1 liter granita-ijs
200 ml vers granaatappelsap (3-4 
granaatappels)
150 g suiker
2 eetlepels citroensap
500 ml mineraalwater

IJs is vers het lekkerst, dus we bevelen aan het binnen 2 uur te eten. Als het 
moet worden bewaard, doe dit dan in de vriezer, in een andere container; 
niet in de koelkom.

GRANITA



Menghaak Magnetische 
bevestiging voor 

menghaak

Uitgiethulp

Spatula Transparant 
deksel

Keukenrobot Full Colour

Roomijsmaker met accessoires

De ijsmachine accessoires zijn alleen geschikt voor de SMEG robot met de SMB401 RVS kom.
Er kan ook een extra gekoelde kom met SMIC02-deksel worden gekocht, zodat u verschillende smaken ijs of 

dessert kunt bereiden.

Roomijsmaker
SMIC01

Deze recepten dienen gecreëerd te worden met verse 
ingrediënten, mogen geen emulgatoren of andere 

toevoegingen bevatten om bevriezing te voorkomen en 
moeten onmiddellijk worden geconsumeerd, uiterlijk de 
dag na de bereiding.

De tijd die nodig is in de SORBET MAKER voor het roomijs, de 

sorbets en andere soorten hangt af van de kwaliteit en 

consistentie van de ingrediënten: controleer of het 
mengsel luchtig en crème voordat u het apparaat 
uitschakelt.

Het gewicht van de ingrediënten mag niet hoger zijn dan 
700 g en het uiteindelijke ijsvolume kan maximaal 1,1 liter 
bedragen.

De IJSMACHINE moet minstens 18 UUR in de vriezer voor 
gebruik, bij een temperatuur van niet meer dan -18°C.

Goed om te weten...

Crème
SMF03CREU
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