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        SWISS MERINGUE 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

 100 g eiwit (ca. 3 eiwitten van M 
eieren) 

 150 g suiker 

En verder 

 Een hittebestendige kom 
 Een standmixer (of handmixer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 10 minuten 
Bereiden: 10 minuten  

Zet een pan met daarin een laagje water op en breng dit aan de 
kook. Hang een hittebestendige kom in de pan. Controleer van 
te voren of de kom niet in het water hangt, anders krijg je 
gekookt eiwit en dat is niet de bedoeling.  

Weeg het eiwit af en voeg suiker toe: voor 100 gram eiwit 
gebruik je 150 gram suiker.  

Zet de kom op de pan en verwarm al roerend met een spatel het 
eiwitmengsel. Maak regelmatig de rand schoon. Als er suiker aan 
de rand blijft plakken, dan lost deze niet op in het eiwit en houd 
je harde stukjes over in het schuim. Door het eiwit te verwarmen 
smelt de suiker, dit duurt 3-8 minuten. Heb je een 
kookthermometer, dan kun je het eiwit verwarmen tot over de 
70oC, het is dan gegaard. Gebruik je gepasteuriseerd eiwit (te 
koop in flessen) dan is het al voorgegaard en hoef je alleen de 
suiker te laten smelten. 

Blijf al roerend het eiwit verwarmen tot de gewenste 
temperatuur is bereikt of de suiker gesmolten is. Dat laatste 
controleer je door een beetje vanaf de spatel tussen je vingers 
te wrijven. Is het een gladde substantie of voel je nog wat 
suikerkorrels? 

Als de suiker gesmolten is, kun je het eiwit opkloppen. Met een 
handmixer wordt dit iets lastiger. Makkelijker is het een 
standmixer te gebruiken. Klop op de middelste stand met de 
ballongarde. Het duurt ongeveer 5-10 minuten tot het eiwit 
voldoende stevigheid heeft. Controleer dit.  

Schep het eiwit in een spuitzak en spuit toefjes op het gebak. Je 
kunt het ook met een spatel erover verdelen en dan met de 
bolle kant van een lepel toefjes “trekken”. Als je de lepel in de 
meringue duwt en dan weer omhoog trekt ontstaan de mooie 
puntjes.  

Maak met een brander mooie gekaramelliseerde puntjes op het 
meringue. Dit kun je evenueel ook onder de grill van je oven 
doen, maar let dan wel op dat het niet aanbrandt. 

 
 


