basisrecept

voor roomijs

hej hej basisrecept roomijs
Onze recepten zijn gebaseerd op de inhoud van de CUBE: 750 ml. Wil je
meer ijs van dezelfde smaak maken, verdubbel dan de hoeveelheden
en zet de CUBE meerdere keren achter elkaar aan. Je kunt met de CUBE
doorlopend ijs blijven maken dankzij het stabiele zelfvriezende vermogen!
Onze basismixen zijn vrij van emulgatoren, glutenvrij en met plantaardige
vezels waardoor je ijs krijgt met een heerlijke romige smaak.
Ingrediëntenlijst voor roomijs:
1/2 Vanillestokje
420 gram (Volle) melk
140 gram Slagroom
120 gram Suiker (kristalsuiker of rietsuiker)
28 gram Basismix roomijs hejhej (*)
Totaal 708 gram + Smaak toevoegen
Benodigdehden:
Mengkom
Weegschaal
Staafmixer
Thermometer
Pannetje
1. Snijd het vanillestokje open en schraap
voorzichtig met een mespunt het merg uit de
vanillepeul.
2. Giet de melk en de slagroom met helft van de
suiker in een pan. Verwarm tot ca. 60 graden. Voeg
de basismix gemengd met het 2e deel suiker toe
en klop deze goed door de gehele mix en verwarm
tot 85 graden. Haal dan de pan van het vuur en
koel de mix terug naar kamertemperatuur door
de pan in een bak met water of in de koelkast te
plaatsen.
3. Giet de mix op kamertemperatuur (kouder mag
ook) in de ijsmachine. Plaats de deksel op de
ijsmachine en zet de machine aan op draaien en
vriezen.
4. Voeg na ca. 15 min. als het ijs stevig is, eventuele
smaakvariaties (zoals verse stukjes fruit,
chocolade of nootjes) toe. De hoeveelheid hiervan
hangt af van je persoonlijke voorkeur. Onze richtlijn
is 10% ten opzichte van het ijs.
5. Schep het ijs met een spatel in een schone
diepvriesdoos. Bewaar tot gebruik (max. 3
maanden) in de diepvries (uitgaande van een
constante temperatuur van -18 graden Celsius).
6. Voor opdienen het ijs uit de diepvries halen
en op de goede temperatuur laten komen in de
koelkast (15-20 minuten) of op het aanrecht
(5-10 minuten).
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Maak je eigen smaak met de volgende variaties:
• Door in de melk smaken mee te koken zoals
chocolade.
• Door na het afkoelen van de mix gepureerd of
puur fruit door de basismix te spatelen, espresso
koffie of een likeur (bijvoorbeeld tequila, liqor 43 of
limoncello).
• Door ingrediënten toe te voegen als het
ijsmengsel bijna klaar is, zoals gehakte noten (bijv.
walnoten, pecannoten, hazelnoten, pinda’s of
pistachenootjes), in stukjes gesneden fruit of hele
bessen, gehakte chocolade en/of zelf gebakken
koekjes.

Have fun en... smakelijk!

basisrecept

voor sorbetijs

hej hej basisrecept sorbetijs
Onze recepten zijn gebaseerd op de inhoud van de CUBE: 750 ml. Wil je
meer ijs van dezelfde smaak maken, verdubbel dan de hoeveelheden
en zet de CUBE meerdere keren achter elkaar aan. Je kunt met de CUBE
doorlopend ijs blijven maken dankzij het stabiele zelfvriezende vermogen!
Onze basismixen zijn vrij van emulgatoren, glutenvrij en met plantaardige
vezels waardoor je ijs krijgt met een heerlijke romige smaak.
Ingrediëntenlijst voor sorbetijs:
380 gram Water
114 gram Suiker (kristalsuiker of rietsuiker)
19 gram Basismix sorbet hejhej (*)
200 gram Fruit
2 gram Citroensap
Totaal 720 gram + eventuele extra smaak toevoegen
Benodigdehden:
Mengkom
Weegschaal
Staafmixer

1. Giet het water in een kom met de suiker en
de basismix en klop deze goed door tot er een
glad mengsel ontstaat. Voeg het fruit (bevroren,
ontdooid of vers) aan de mix toe en gebruik een
blender om een gelijkmatig mengsel te krijgen.
2. Giet de mix in de ijsmachine. Plaats de deksel op
de ijsmachine en zet de machine aan op draaien
en vriezen.
3. Voeg na ca. 15 min. als het ijs stevig is, eventuele
smaakvariaties toe (zoals verse stukjes fruit of
kruiden),
4. Schep het ijs met een spatel in een schone
diepvriesdoos. Bewaar tot gebruik (max. 3
maanden) in de diepvries (uitgaande van een
constante temperatuur van -18 graden Celsius).
5. Voor opdienen het ijs uit de diepvries halen
en op de goede temperatuur laten komen in de
koelkast (15-20 minuten) of op het aanrecht (5-10
minuten).
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Maak je eigen smaak met de volgende variaties:
• Door in de mix ingrediënten toe te voegen, zoals
basilicum of een likeur.
• Door ingrediënten toe te voegen als het
ijsmengsel bijna klaar is, zoals in stukjes gesneden
fruit of hele bessen, gehakte chocolade en/of zelf
gebakken koekjes.

Have fun en... smakelijk!

