
 

Recept afkomstig van www.anjasfoodblog.nl                                                                                                  1 
 

MERINGUES VAN AQUAFABA 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

  

 ca. 100 gram 
kikkererwtenvocht (liefst 
dus uit glas) 

 ca. 100 gram 
poedersuiker 

 

OOK NODIG 

 Bakplaat en bakpapier 
 Vetvrije mengkom  
 Mixer met garde 

 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: 1 uur oventijd en 2 
uur wachttijd 

 

Maak de mengkom schoon met citroensap. E mag geen spoortje 
van vet zijn, anders lukt het opkloppen van het beslag niet.  

Vang het vocht op in een hoge maatbeker of kom. Klop met een 
mixer het vocht tot stevig schuim. 
Is het schuim goed stevig voeg dan in delen de gezeefde 
poedersuiker toe en klop steeds weer goed door tot het weer stevig 
is. 
Voor mij was 100 gram poedersuiker voldoende, heb je het liever 
nog wat zoeter voeg dan extra suiker toe tot maximaal 150 gram. Je 
kunt overigens goed tussentijds even proeven of het zoet genoeg is 
voor je. Geen rauw eiwit, dus het kan geen kwaad! 

Verwarm de oven voor op 100 graden onder en bovenwarmte.  
Schep het meringuemengsel in een spuitzak met kartelmondje en 
spuit rondjes op een siliconenmatje of velletje bakpapier op een 
bakplaat. Heb je geen spuitzak dan kun je ook gewoon bergjes 
maken. 
Schuif de bakplaat in het midden van de oven en laat de meringues 
in ongeveer 1 uur drogen. Open niet de ovendeur tijdens de 
baktijd! Door de kou die dan binnenkomt bestaat de kans dat je 
meringues inzakken (dat gebeurde mij namelijk :-( ). 

Zet na het uur baktijd de oven uit en laat de meringues in de oven 
ongeveer 1 tot 2 uur afkoelen. 
Haal ze voorzichtig van het bakpapier of siliconenmatje en berg op 
in een luchtdicht afgesloten bus. 

Serveer de meringues als eenpersoons pavlova met vers fruit en 
slagroom en eventueel nog met een bolletje ijs erbij. Je kunt er ook 
heerlijke eton mess mee maken. 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: 1 uur oventijd en 2 uur wachten 

 
 


