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SORBETIJS VAN VRUCHTENSAP 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 
 

VOOR CA. 750 ML IJS 

• 500 ml multi-vruchtensap, 
bijv. appel-ananas-perzik (ik 
gebruikte deze) 

• 1 rijpe nectarine 
• 1-2 el lichte honing (bijv. 

acacia honing) 
• 1 el citroensap 
• Optioneel: een flinke scheut 

gin 
 
En verder: 
• blender of keukenmachine 
• ruime, lage schaal of doos 

met deksel of 
• ijsmachine/ijskom van de 

keukenmachine 
• diepvriesdoos van ca. 1 liter 

met deksel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereidingstijd 
Voorbereiden: 10 minuten 
Bereiden: 20-30 minuten of 1-2 
uur 

Pureer de nectarine in de blender of keukenmachine, voeg sap, honing en 
citroensap toe en laat alles met de pulseerknop in enkele keren goed 
mengen. 

Zet alles minstens 1 uur in de koelkast, zodat het sap goed koud is. Als je 
ook gin gebruikt, doe er dan niet té veel in. Een scheut of klein borrelglas 
lukt wel. Gebruik je veel, dan bevriest je ijs niet goed meer vanwege de 
alcohol. 

Haal de ijskom uit de diepvries en sluit eerst aan op je keukenmachine. 
Lees vooraf goed de gebruiksaanwijzing. Als je het sap toevoegt voordat je 
menggarde is ingehaakt, zal het sap bevriezen en beschadig je mogelijk je 
apparaat! 

Start de machine in de laagste stand en schenk dan langzaam het sap er 
in. Draai volgens de gebruiksaanwijzing van je ijsmaker het ijs in ca. 20-30 
minuten. Schep in een diepvriesdoos met deksel, sluit af en zet nog 1 uur 
in de vriezer zodat het ijs goed stevig kan worden. 

Heb je geen ijsmaker? Ook dan kun je dit heerlijke ijs maken, het zal dan 
alleen niet fluweelzacht, maar meer iets korreliger van structuur worden. 

Giet de het goed gekoelde sap in een ruime lage diepvriesdoos met 
deksel. Het is de bedoeling dat het sap 2 tot 3 cm hoog staat. Zet in de 
vriezer. Haal elk 30 minuten de bak uit de vriezer en maak met een vork 
alle ijskristallen goed los. Meng, sluit af met het deksel en zet terug in de 
vriezer. Herhaal dit tot al het sap bevroren is. Haal het ijs ongeveer 10 
minuten voor het serveren uit de vriezer zodat je het goed kunt scheppen. 
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