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Lekkernij met
rode vruchten
Ingrediënten voor 4 personen:

•  100 g verse of diepgevroren 
rode vruchten

•  100 g verse kaas met 0 % vet
•  100 cl vloeibare room
•  1 soeplepel kristalsuiker

  Als je diepgevroren fruit gebruikt, laat dan eerst de vruchten 
ontdooien door ze in een kom in de frigo te zetten.

  Klop de vloeibare room op samen met de suiker om slagroom 
de bekomen. Deze moet stevig zijn.

  Meng de slagroom met de verse kaas.

  Doe in glazen potjes afwisselend een laag rode vruchten 
en een laag verse kaas tot de potjes vol zijn of tot de 
hoeveelheden op zijn.
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Appelpizza

Ingrediënten voor 8 personen:

•  4 seizoensappels
•  1 rol pizzadeeg
•  3 soeplepels appelmoes
•  1 zakje vanillesuiker
•  Kaneel

  Verwarm de oven voor op 200 °C (of op 180 °C voor een 
heteluchtoven) met de ovenplaat op halve hoogte.
  Rol het pizzadeeg uit en laat even rusten; prik met een vork  
in het deeg.
  Schil de appels en snij in schijfjes.
  Verspreid de appelmoes op het deeg.
  Leg de appelschijfjes op het deeg vertrekkend vanuit het 
centrum zodat je een spiraal krijgt.
  Strooi wat kaneel en vanillesuiker over het geheel.
  Haal de warme ovenplaat uit de oven en leg de pizza erop  
(met bakpapier). Laat 15 tot 20 minuten in de oven.
  Serveer warm of koud.

Suggestie voor smulpapen: serveer met een bolletje ijs.
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Fruiteiland

Ingrediënten voor 2 personen 
(1 bord):

• 2 kiwi’s
• 1 banaan
• 1 clementine

Benodigdheden en 
ingrediënten voor 
18 ijsblokjes:

• Een ijsbakje
• Water
•  Verse of diepgevroren rode 

vruchten
• Verse munt

  Pel de clementine en haal de verschillende partjes van elkaar.

  Pel de banaan en snij ze in schijfjes.

  Schil de kiwi en snij in halve schijfjes.

  Schik het fruit zodat je een palmboom op een strand verkrijgt.

• Clementine = het zand 
• Banaan = de stam van de palmboom
• Kiwi = de bladeren van de palmboom
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Fruitige 
ijsblokjes

  Leg in elk compartiment een stuk fruit of een muntblaadje.

  Vul elke compartimentje met water.

  Zet het ijsbakje gedurende 4 of 5 uur in de diepvries.

“Een feestelijk dessert”“4 tot 5 keer minder vet dan een klassieke 
appeltaart”

“2 of 3 ijsblokjes in je glas water geven een leuke gekleurde 
toets!”

“Een tussendoortje om met twee van te genieten”
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