De lekkerste ijscoupes op een rij!
DAME BLANCHE

POIRE BELLE HELENE

Laat een blok pure chocolade smelten au

Schil 4 peren, maar laat het steeltje eraan.

bain marie (= een kommetje in een pan met

Leg de peren in een steelpannetje. Giet er nu

heet water zetten om de temperatuur te

net zoveel water bij dat de peren net onder

verhogen). Doe in een coupe, kom of bord,

staan. Voeg 100 gram suiker, kaneelstokje, 3

twee bolletjes vanille ijs, slagroom en giet

kruidnagels. 1 steranijs en 1 zakje vanillesuiker

de warme chocolade saus over het ijs en de

toe. Laat 20-30 minuten koken op zacht

slagroom. Garneer eventueel met chocolade

vuur. Laat afkoelen. Maak ondertussen de

vlokken.

chocoladesaus, zoals beschreven bij de Dame
Blanche. Verdeel de peren over 4 borden, doe

COUPE NEGRESCO

er een bolletje vanille ijs bij, giet tot slot de

Maak de chocolade saus zoals hierboven

chocolade saus over de peer en het ijs.

beschreven. Doe een bolletje chocolade en
een bolletje vanille ijs in een kommetje, doe

BANANASPLIT

er slagroom op, een scheutje Advocaat en

Maak de chocolade saus zoals beschreven

warme chocoladesaus. Garneer eventueel

bij de Dame Blanche. Snijd een geschilde

met chocolade bolletjes.

banaan in de lengte door. Doe twee bolletjes
bananenijs en 1 bolletje chocolade op een
ovaal schaaltje leggen. Daarnaast leg je
de banaan. Vervolgens giet je de warme
chocolade saus erover. Garneer eventueel
met chocoladebolletjes of vlokken.
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De lekkerste ijscoupes op een rij!
IJSCOUPE MET VERS FRUIT

SORBET

Maak 1 kiwi schoon en snijd in halve maantjes,

Doe een bolletje mango ijs, frambozen ijs,

maak 130 gram aardbeien schoon en snijd in

citroenijs en aardbeien ijs in een coupe.

plakjes. Was 50 gram frambozen en 80 gram
blauwe bessen. Doe eerst wat vers fruit in een

PECHE MELBA

coupe, vervolgens een bolletje aardbeien ijs

Maak als eerste de frambozen saus. Doe 250

en een scheutje dessertsaus aardbeien. Dan

gram (diepvries) frambozen met ± 50 gram

weer wat vers fruit, een bolletje vanille ijs en

poedersuiker fijnmaken met de staafmixer

nog wat saus. Doe er slagroom op en garneer

tot een saus. Doe een bolletje vanille ijs in een

met nog wat vers fruit en een klein scheutje

coupe. Leg er een halve perzik op, er langs

aardbeien saus. Je kunt natuurlijk ook nog

leg je nog wat verse frambozen. Bovenop

ander vers fruit toevoegen of vervangen zoals

de perzik doe je nog een bolletje vanille ijs

bramen, mandarijnen, mango.

leggen en giet vervolgens de frambozensaus
over.

COUPE BRESSELIENE
Maak karamelsaus: doe 35 ml water en 100

IJS MET WARME KERSEN

gram suiker in een steelpannetje en laat de

Warm in een steelpannenje een pot kersen

suiker smelten. Pas als de suiker bruin begint

zonder pit (± 200 gram) met ongeveer 100 ml

te kleuren, ga je roeren. Voeg nu langzaam

vocht op laag vuur. Roer er 1 el maizena, een

70 ml room toe en tot slot een klontje boter.

scheutje sinaasappellikeur, 3 el suiker, sap van

Haal de saus van het vuur. Doe een bolletje

1 citroen en een snufje kaneel erdoor en laat

vanille ijs en karamel ijs op een bord of een

de saus indikken. Verdeel 2 bollen vanille ijs

kommetje leggen. Doe er slagroom bij, giet

op bord, vervolgens giet je de warme kersen

de karamelsaus erover en tot slot verdeel je 1

erover en doe er slagroom bij.

el nougatine nootjes over de coupe.
KINDERIJSJE
ICE CREAM SODA CITROEN

Doe een bolletje aardbeien ijs en bolletje

Doe in een glas 2 bolletjes citroen ijs.

bananenijs in een kommetje, dit kan

Vervolgens sap van een halve citroen per

natuurlijk ook andere smaken zijn. Doe

glas, vul verder met spa-rood of 7-up. Wil

slagroom op ijsje, verdeel een half doosje

je het extra feestelijk? Doe dan het bolletje

smarties en zet er een ijshoorntje op. Je kan

citroen ijs in een champagne glas en vul met

er ook discodip, tumtums, cocktailfruit op

prosecco.

doen. De kinderen kunnen coupe helemaal
naar eigen smaak maken.
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