
RECEPT VAN: Frambozenazijnmeringue Hoeveelheid: ongeveer 50 stuks 
 

INGREDIËNTEN MATERIALEN 
150 gram kristalsuiker 
150 gram frambozenazijn 
320 gram water 
500 gram eiwitten 

 Afvalbakje 
 Bekken 
 Debrasseerbakje 
 Weegschaal 
 Maatbeker 
 Garde 
 Spatel 
 Keukenmixer 
 Spuitzak en spuitmond 
 Bakplaat 
 Oven 
 Steelpan (1/ 2 L) 
 Kwastje 
 Reamurmeter 
 Koektrommel 

BEREIDINGSWIJZE DITJES EN DE DATJES
 
1. Kook de kristalsuiker samen met het water en de 

azijn tot 96 º Reamur, maar wanneer de meter de 
90 º Reamur bereikt, begin dan alvast de eiwitten 
samen met de gezeefde poedersuiker, met de mixer 
in de hoogste stand, op te kloppen. Probeert het 
kloppen niet meer te onderbreken (alleen nog in 
snelheid van de mixer). 

2. Haal direct het pannetje van het vuur als de 
suikerstroop 96 º Reamur heeft bereikt.  

3. Zet de stand van de mixer eerst in de laagste stand 
en giet heel langzaam, gedurende het kloppen, de 
zeer hete stroop in een dunne straal (kijk uit voor 
U vingers) bij de eiwitten. 

4. Blijf kloppen, dan weer in de hoogste stand van de 
keukenmixer, totdat de eiwitten zijn afgekoeld. 

5. Spuit op bakplaat, bedekt met bakpapier, lange 
dunne staafjes: van 15 cm lang en 0,4 cm breed 

6. Doe dan de bespoten bakplaat minimaal 1 uur in 
een voorverwarmde oven van 105 ºC. Laat de 
staafjes drogen totdat de eiwitten helemaal tot de 
kern droog zijn. 

7. Afkoelen en opbergen in een koektrommel met 
deksel. 
 

 Om de temperatuur van warme suikersiropen te 
meten wordt meestal de suikerthermometer 
oftewel de Reamurmeter gebruikt. Heeft U geen 
Reamurmeter, dan kan dat ook met een 
Celciusmeter, maar dan is het wel noodzaak dat U 
de graden Reamur (R ) in graden Celcius  
omrekent: 80 º R x factor 1,25 = 100 º C. 

 Tijdens het koken van suiker is het aan te raden 
om de binnenwand van de pan boven de 
suikermassa schoon te houden. Dit doet U door 
regelmatig met een kwast, die nat gemaakt is met 
koud schoonwater (bakje koud water), de 
binnenkant te ‘wassen’. Dit wassen is belangrijk, 
anders bestaat de kans dat spetterende suiker aan 
de binnenwand gaat vastkleven en dan eventueel 
gaat verbranden. 

  Een Reamurmeter regelmatig eiken: U houdt de 
meter in een pan met kokend water. De meter moet 
dan 80 º R uitslaan. Slaat de meter 81 uit dan bij de 
benodigde temperatuur ook een graad optellen. 

 De suikermeter na gebruik altijd schoon maken in 
kokend water.  

 Wanneer U geen thermometer heeft kunt U ook 
zien wanneer de suiker rond de 92 º R is: als u een 
theelepeltje met suikermassa in koud water 
dompelt dan vormt zich er een zacht balletje 
(wordt kleine balgraad genoemd). Wanneer 97 º R 
dan is het balletje harder geworden, maar nog wel 
vervormbaar (wordt grote balgraad genoemd). 
Vroeger gebruikte men in plaats van een theelepel 
een spijker, daarom heet de naam van deze manier 
van suiker meten ook ‘de spijkerproef ‘. 

 Machinaal kloppen geeft het mooiste resultaat, 
daarom is het aan te bevelen om twee keer het 
recept te doen. Merengue is ook lekker bij de 
koffie. 

 
 


