
Rec853 2 april 2018

Bosbessenbavarois

Keto en Zo

Benodigdheden:
300 g bosbessen, vers of bevroren (voor 75 ml sap)
1 el citroensap
4 blaadjes gelatine
4 eidooiers
±1

2 -1 tl groene stevia, of ander kha zoetmiddel naar smaak
1 el vanille-extract
1
4 l slagroom
4 eiwitten

Bereiden: Breng de bosbessen met het citroensap in een pannetje zachtjes aan de kook en
laat ze even pruttelen. Haal van het vuur. Giet het sap af. Gebruik ongeveer 75 ml sap.
Gebruik je meer of minder sap, pas dan eventueel de hoeveelheid gelatineblaadjes aan. Laat
de bosbessen en ook het sap wat afkoelen.

Week 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.

Doe het bosbessensap samen met de vanille-extract bij het eidooiermengsel. 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 het eidooiermengsel 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. Voeg de goed uitgelekte bosbessen toe.
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. Schep de bavarois in een kom of in de kommetjes
waarin je het wilt serveren. Laat opstijven in de koelkast.

Serveer eventueel met wat extra bosbessen en opgeklopte ongezoete slagroom.

• Low carb
Voor ±4-5 personen

Opmerking: De smaak is zacht en subtiel en de bavarois heel luchtig. Gebruik 2 eiwitten
als je een iets sterkere smaak wilt. De hoeveelheid bavarois is dan iets kleiner en de
bavarois wordt wat ’vaster’.
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