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INGREDIËNTEN
» Vlaams-Brabantse tafeldruiven 

(blauwe en/of witte)
» heel klein beetje blonde 

kandijsuiker
» handvol geroosterde 

pijnboompitten 
» handvol gewone kristalsuiker
» tikje zout
» je favoriete vanille-ijs

HET RECEPT

Geroosterde Vlaams-Brabantse 
tafeldruiven met ijs en suikernootjes

Het streekproduct

Heiss auf Eis, zo heet
mijn recept. Ik vind
helaas geen rijmende
vertaling voor dit 
i j s j e s f e n omeen -
met-temperatuur -
 s chomme l i n g en .
Bovendien ben ik al
sinds vanmorgen
ongeduldig door alleen maar aan ijsjes en geroosterde
druiven te denken. En dat zal er niet op beteren tot ik
vanavond mezelf en tafelgenoten kan trakteren op dit
hemelse recept.

De druiven zijn trouwens niet zomaar gelijk welke
druiven, maar wel die van Willy uit Overijse. Nu ja, ik
weet eigenlijk niet zeker of hij echt Willy heet, maar
onze marktkramer op leeftijd heeft altijd de beste
trossen Ribier en Leopold III bij zich. Er staat dan ook
een hele rij aan te schuiven voor zijn kleine tafeltje met
verbleekte parasol en... op is op. 

Wat volgt, is een ‘doe-maar-oprecept’, want met die
druiven komt sowieso alles goed. Hoe lang nog voor
het avond is?

Anke Van Espen
www.foodbeforebrains.be 

De blog-kok 

BEREIDING
Neem de gewone kristalsuiker en smelt
voorzichtig in een pot tot je een
goudbruine karamel hebt. Blijf er
de hele tijd bij, want het gaat
plots snel. Doe dan de noten en
het tikje zout in de suiker en
stort snel uit op een bakpapier.
Warme suiker is enorm heet,
dus raak niet met je vingers aan.
Hak daarna de afgekoelde
notenkaramel in kleine stukjes.
Verwarm de oven voor op
180ºC. Was en snij de druiven
in 2, haal de pitjes eruit en leg op een
bakplaat met bakpapier. Strooi er een klein beetje
blonde kandijsuiker over (om een siroopje te krijgen)
en rooster de druiven 10 minuten.
Schep het vanille-ijs uit en strooi er de warme druiven
en de gehakte pijnboompitten over.

De glazen dorpen zijn niet meer, maar hier en daar
doet de Druivenstreek haar naam nog eer aan. 
In de gemeenten Hoeilaart, Overijse, Huldenberg en
Tervuren vind je nog enkele ‘serristen’, ze verdienen
hun brood met het telen van tafeldruiven. Tafeldruiven
zijn dikke druiven, hapklaar, zoet met een toets zuur.
Omdat zowel het lokale klimaat op de zanderige hellin-
gen nabij het Zoniënwoud als de lokale knowhow

garant staan voor dit kwaliteitsproduct verkregen
ze als eerste Vlaams streekproduct een BOB-
erkenning (beschermde oorsprongsbenam-
ing), herkenbaar aan het rode labeltje.

www.streekproduct.be.


