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LEMONCURD ROOMIJS 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 
 

VOOR CA. 1 LITER IJS 

• 250 ml slagroom 
• 250 ml Griekse yoghurt 

(10% vet) 
• 250 ml gecondenseerde 

melk 
• 100 g lemoncurd (of meer 

als je dat lekker vindt) 
• handje schuimpjes 

(garnering) 
 
En verder: 
• een diepvriesdoos met 

deksel van ongeveer 1,5 
liter inhoud 

• mixer of keukenmachine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereidingstijd 
Voorbereiden: 10 minuten 
Bereiden: 30-60 minuten of 3-4 
uur 

Zet alles wat je nodig hebt een dag van tevoren in de koelkast (hoe kouder 
hoe beter). Dat geldt ook voor je beslagkom en de diepvriesdoos. 

Zet  - als je die gebruikt  - de kom van je ijsmachine minimaal 24 uur in de 
vriezer. 

Roer de yoghurt los met de gecondenseerde melk. 

Klop de slagroom met de garde van de mixer halfstijf. Als je geen 
ijsmachine gebruikt, klop dan de slagroom stijf. 

Schep dan voorzichtig, zodat je niet alle lucht uit de slagroom roert, het 
yoghurtmengsel door de slagroom. 

Voor de ijsmachine: draai het slagroommengsel tot ijs volgens de 
gebruiksaanwijzing van je apparaat. Voeg de helft van de lemoncurd toe 
ongeveer 5 minuten voor het einde van de tijd. Het hoeft niet perfect 
gemengd te worden, het is juist lekker als je de slierten lemoncurd nog 
kunt zien (en proeven!). 

Schep het ijs in de diepvriesdoos: begin met de helft, verdeel daar de helft 
van de resterende lemoncurd over, dan de rest van het ijs. Strijk de 
bovenkant glad en verdeel de rest van de lemoncurd er in dotten over. 
Trek met een satéprikker krullen. Sluit de doos en zet het ijs nog minstens 
4 tot 6 uur in de diepvries om goed hard te worden. 

Heb je geen ijsmachine: giet de helft van het ijsmengsel in de 
diepvriesdoos, verdeel er tweederde van de lemoncurd over, giet de rest 
van het ijsmengsel erbij. Meng met een lepel de lemoncurd door het 
ijsmengsel. Is de lemoncurd erg dik, dan kun je hem eventueel iets 
verdunnen met een lepel van het ijsmengsel, zodat je hem goed kunt 
mengen. 

Sluit de doos af en zet in de vriezer. Laat het ijs in ca. 3-4 uur (controleer 
het af en toe) nog niet helemaal bevriezen. Haal uit de vriezer als het al 
stevig is maar nog niet hard. Verdeel de rest van de lemoncurd (in dotten) 
erover en trek er met een satéprikker krullen in. Sluit de doos af en zet 
terug in de vriezer. Laat nog 4-6 uur staan tot het volledig stevig is. 

Haal het ijs 10-15 minuten voor gebruik uit de vriezer. Garneer met de 
schuimpjes en schep er bollen uit met een ijsschep die je eerst in koud 
water doopt. 

 

 

 

http://www.anjasfoodblog.nl/

