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EENPERSOONS PAVLOVA MET 
LEMONCURD EN FRUIT 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

Voor de pavlova: 

 55-60 g eiwit (van 2 L 
eieren) * 

 snufje zout 
 30 ml koud water 
 125 g fijne tafelsuiker 
 2 tl maizena 
 1/2 tl citroensap of azijn 

Voor de vulling: 

 250 ml slagroom 
 125 g lemoncurd  
 ca. 1 el suiker 
 250 g fruit (vers of uit de 

diepvries) 
 voor garnering: 

poedersuiker en verse 
muntblaadjes 

En verder 

 een keukenmachine of 
handmixer 

 bakpapier 
 extra citroensap om de 

kom te ontvetten 

 

 

Verwarm de oven voor op 150 graden. 

Maak de mengkom goed schoon en vetvrij met citroensap of azijn 
en een vel keukenpapier. Dit is echt heel belangrijk! Is je mengkom 
vet, dan lukt het je niet de eiwitten stijf te kloppen. 
Gebruik de ballonklopper van je keukenmachine. 
Klop de eiwitten met het zout tot zachte pieken.  
Voeg beetje bij beetje het koude water toe en mix hierbij op een 
lage snelheid. 
Voeg dan lepel voor lepel de suiker toe. Verhoog dan de snelheid 
weer en mix door tot er een stevige en dikke massa ontstaat.  
Spatel nu rustig met de hand het citroensap of de azijn en de 
maïzena door het eiwit. 

Stip 4 dotjes eiwit in de hoeken van de bakplaat (hierdoor plakt je 
bakpapier vast). Teken op een vel bakpapier met potlood/stift 4 
cirkels van ca. 7- 8 cm doorsnede en leg het papier met de 
getekende ringen aan de onderkant op een bakplaat (je wilt straks 
geen potlood op stift op je pavlova's). 

Verdeel met een spatel of een lepel het eiwitmengsel over de 
cirkels (het hoeft niet heel strak te worden) en maak er gelijke 
enigszins afgeplatte bergjes van. Trek nu met de punt van een 
kleine spatel of een lepel lijnen naar boven, zodat er een mooi 
motief ontstaat. 
Zet de bakplaat in de oven en bak de pavlova's 15 minuten op 150 
graden. Verlaag dan de temperatuur naar 125 graden en bak nog 
30 minuten. Zet uit, laat de ovendeur dicht en laat de pavlova's nog 
enkele uren in de afkoelende oven staan. 

Meng gelijke delen lemoncurd en slagroom, reken op 2-3 el 
lemoncurd (en dus ook slagroom) per pavlova. 
Klop de resterende slagroom stijf met een beetje suiker. 
 
Haal de pavlova's uit de oven. Pas op ze zijn heel breekbaar! Zet ze 
met behulp van een brede spatel voorzichtig op een bordje. Als het 
goed is, dan heeft elke pavlova een beetje een ingezakte 
bovenkant. De buitenkant is bros, de binnenkant een beetje zacht.  
Maak de pavlova's op vlak voor het serveren. Door de lemoncurd en 
slagroom wordt de meringue vrij snel zacht en zal je pavlova in 
elkaar zakken.  
Verdeel de lemoncurd over de pavlova's, schep hierop de slagroom 
en vervolgens het fruit. Strooi er wat poedersuiker over en garneer 
eventueel met een blaadje munt. Serveer meteen! 

 


