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Sinaasappelbavarois

Keto en Zo

Benodigdheden:
rasp van een citroen
2 el citroensap
2 grote sinaasappels
4 eidooiers
±1

2 -1 tl groene stevia, of ander kha zoetmiddel naar smaak
4 blaadjes gelatine
1
4 l slagroom
2-4 eiwitten

Bereiden: Was de citroen goed onder warm water en droog ’m af. Rasp de schil en pers dan
de citroen. Bewaar het sap.

Snijd de sinaasappels doormidden en pers ze voorzichtig uit. Gebruik ook de pulp die bovenin
de pers blijft zitten. Verwijder alleen de pitjes.

Schraap met een theelepeltje de sinaasappel van binnen zo goed mogelijk verder schoon. Zorg
dat de schil heel blijft, want de sinaasappels gebruik je om te vullen.

Week ondertussen 4 blaadjes gelatine in een bakje water. Doe de blaadjes 1 voor 1 in het
bakje en zorg dat ze onder staan.

Klop de eidooiers met de groene stevia (= gedroogde en verpulverde blaadjes van de stevia-
plant) een aantal minuten tot de eidooiers romig en lichter van kleur zijn geworden.

Voeg dan 2 el citroensap toe aan het sinaasappelsap. Meet hiervan 2 dl af en doe het samen
met de citroenrasp bij het eidooiermengsel. De rest van het sap gebruik je niet voor dit recept.
Zet de kom dan boven op een pan met heet water die je op het fornuis warm houdt. Het
water mag niet gaan koken.

Klop dan het sap, de rasp en de eidooiers in de kom boven de hete pan. Door de hitte wordt
het mengsel warm en kunnen de eidooiers wat gaan binden. Blijf een aantal minuten kloppen.
Knijp dan de blaadjes gelatine goed uit en voeg ze één voor één toe aan het eidooier-mengsel.
Ze lossen dan op door de warmte. Haal de kom van het vuur. Laat het op een koude plaats
wat afkoelen en roer af en toe door. De bedoeling is dat het wat lobbig wordt.

Klop ondertussen de slagroom stijf. Klop in een andere kom de eiwitten stijf met een snufje
zeezout. Schep eerst de slagroom en daarna de eiwitten op het lobbige eidooier-mengsel. Schep
het voorzichtig om met een spatel. Vul dan de sinaasappelhelften met bavarois. Bewaar de
sinaasappels samen met de rest van de bavarois in de koelkast zodat de bavarois kan opstijven.
Serveer eventueel met opgeklopte ongezoete slagroom.

• Low carb
voor 4 gevulde sinaasappels en dan er blijft nog ± 3

4 - 1 liter bavarois over

Opmerking: Ik gebruikte zelf alle 4 de eiwitten. Dan wordt de bavarois luchtiger, maar de
smaak wat minder intens, eerder subtiel.
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