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        RIJSTDESSERT MET PEER 
       EN SPECERIJEN 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

Voor de rijstebrij: 

 600 ml volle melk 
 2 zakjes kaneel en kardemom thee  * 
 100 g paprijst 
 40 g rietsuiker 

Voor de peer op siroop 

 100 g suiker 
 100 ml water 
 ½ kaneelstokje 
 ½ vanillestokje 
 1 steranijs 
 2 kardemom peulen 
 1 stevige peer 
 ½ citroen (voor een drupje sap) 

Voor de garnering:  

 2 speculaasjes 

En verder: 

 2 pannen met dikke bodem 
 2 mooie glaasjes of weckpotjes 

 

 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 30 minuten 
Bereiden: 30 minuten  

Verwarm in een pan met dikke bodem langzaam de melk met 
daarin de theezakjes, maar laat de melk niet koken. Laat 
ongeveer ½ uurtje trekken. 

Tegelijkertijd voor de perensiroop in een ander pannetje: 
Halveer de vanillepeul in de lengte en schraap het zaad eruit. 
Plet de kardemom peulen en doe deze met suiker, water en de 
overige specerijen in een pannetje en verwarm dit, maar laat 
niet koken. Laat de specerijen ½ uur trekken. 

Vis de theezakjes uit de melk en voeg de rijst toe. Breng de melk 
langzaam aan de kook en laat onder regelmatig roeren de rijst 
gaarkoken in ca. 12-15 minuten. Roeren is belangrijk zodat de 
rijst niet verbrandt op de bodem van de pan. Als de rijst gaar is, 
kan de suiker erbij. Los deze al roerend op. Draai het vuur uit en 
laat de rijst met deksel op de pan afkoelen. 

Schil de peer, halveer en verwijder het klokhuis. Snijd de peer 
in  plakken en dan in gelijkmatige blokjes (brunoise). In een 
restaurant gooien ze lelijke stukjes weg, maar die eten wij 
natuurlijk gewoon op  . 
Voeg de gesneden peer toe aan de siroop, laat even goed warm 
worden en draai het vuur dan uit. Knijp er wat citroensap boven 
uit. Laat ca. 15 minuten staan. 

Verkruimel de speculaasjes en schep een lepel ervan in elk glas, 
schep daarop een laagje rijstebrij, weer wat speculaas, een 
laagje rijstebrij. Tenslotte in elk glas een lepel peer en de laatste 
kruimels van de speculaas. 

Serveer meteen. Wil je de rijstebrij liever koud serveren, stel de 
opmaak van de glaasjes uit tot vlak voor het serveren omdat de 
speculaaskruimels anders zacht worden. 

* De thee kun je ook vervangen door 1 kaneelstokje en 3 
(geplette) kardemom peulen te laten trekken in de melk. 

 

 
 


