
 

 

Rood fruit gemarineerd in bier 
Nagerecht 2 personen 

 45 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 vanillestokje 
 125 g suiker 
 ½ flesje donker bier  
 50 ml sinaasappelsap 
 1 klein scheutje Grand Marnier 
 ½ citroen 
 ½ sinaasappel 
 100 g aardbeien, gewassen en gesneden 
 100 g frambozen, afgespoeld 
 80 g blauwe bessen 
 100 g rode bessen 
 8 blaadjes verse munt 
 8 blaadjes verse basilicum 
 2 dunne wafels 
 2 bolletjes vanille-ijs 

 
Materiaal: 2 diepe borden 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd het vanillestokje in de lengte doormidden en schraap het merg eruit. 
2. Laat de suiker smelten in een ruime pan, laat heel licht bruin kleuren. 
3. Blus af met het bier en de jus d’orange (voorzichtig want het gaat flink spatten). 
4. Roer tot de “karamel” weer vloeibaar is. 
5. Voeg het vanillemerg en de Grand Marnier toe en laat het op een laag vuur 15 minuten zachtjes trekken, 

zodat je een licht gebonden siroop krijgt. 
6. Laat afkoelen. 
7. Schil de schil van de halve citroen en sinaasappel heel dun en snijd de schil in zeer dunne reepjes. 
8. Breng een flinke laag water aan de kook. 
9. Blancheer de dunne reepjes citroen en sinaasappel 3 x heel kort in het kokende water (schep ze telkens uit 

het kokende water, spoel ze af met koud water tot ze koud zijn en doe ze dan weer terug in het kokende 
water). 

10. Schenk er een klein beetje van de biersiroop bij en laat de schilletjes hierin ca. 15 minuten zachtjes 
konfijten op een laag vuur. 

11. Maak de vruchten schoon en snijd de aardbeien eventueel in vieren. 
12. Snijd of pluk de basilicum en de muntblaadjes in kleine stukjes. 
13. Meng het fruit voorzichtig door elkaar. 
14. Voeg de siroop en de kruiden toe (houd wat van de kruiden apart voor de garnering). 
15. Marineer ca. 30 minuten. 
16. Breek de wafels in grote stukken. 
17. Verdeel het rode fruit over 2 diepe borden. 
18. Schep er een bol of quenelle ijs op, leg er stukken wafel bij en strooi er de gekonfijte schilletjes (zeste) en 

nog wat kruiden over. 
 


