
 

 

	   	  
Benodigdheden	  
§ 1	  tot	  1,5	  kg	  Gieser	  Wildeman	  stoofperen	  
§ 10-‐12	  kruidnagelen	  (zelfde	  aantal	  als	  het	  aantal	  stoofpeertjes)	  
§ 1	  pijpje	  kaneel	  
§ 65	  gram	  rietsuiker	  (honing	  of	  agavesiroop	  kan	  ook)	  
§ 1	  dl	  rode	  of	  zwarte	  bessensap	  (ongezoet)	  
§ 1	  dl	  rode	  port	  (ruby)	  
§ 15	  gram	  boter,	  ijskoud	  
	  
Bereiding	  
Schil	  de	  peren	  en	  laat	  de	  steeltjes	  er	  aan	  vastzitten.	  Steek	  in	  de	  top	  van	  elke	  peer	  een	  
kruidnagel.	  Plaats	  de	  peren	  rechtop	  naast	  elkaar	  op	  de	  bodem	  van	  een	  pan	  met	  dikke	  
bodem.	  Schik	  het	  kaneelpijpje	  ertussen	  en	  strooi	  50	  gram	  suiker	  er	  over.	  Voeg	  daarna	  
bessensap,	  rode	  port	  en	  zoveel	  water	  toe	  tot	  de	  peren	  net	  onder	  staan	  en	  alleen	  de	  steeltjes	  
erboven	  uit	  steken.	  Breng	  alles	  langzaam	  tot	  het	  kookpunt.	  Laat	  de	  peren	  in	  ruim	  2	  uur,	  met	  
het	  deksel	  op	  de	  pan,	  heel	  zachtjes	  gaar	  koken.	  
	  
Neem	  de	  peren	  uit	  de	  pan	  en	  zeef	  het	  kookvocht.	  Breng	  het	  kookvocht	  in	  een	  schone	  pan	  
opnieuw	  aan	  de	  kook.	  Proef	  de	  saus	  en	  voeg	  eventueel	  nog	  wat	  suiker	  toe.	  Klop	  er	  vlak	  voor	  
het	  opdienen,	  wanneer	  het	  pannetje	  met	  de	  saus	  van	  de	  warmte-‐bron	  is	  genomen,	  met	  een	  
garde	  een	  klontje	  ijskoude	  boter	  door.	  De	  saus	  krijgt	  er	  een	  fluweelachtig	  uiterlijk	  door.	  
	  
Verdeel	  de	  warme	  peertjes	  over	  voorverwarmde	  borden.	  Schenk	  het	  warme	  sausje	  er	  over.	  
Je	  kunt	  de	  peren	  en	  het	  sausje	  ook	  eerst	  koud	  laten	  worden	  en	  ze	  pas	  daarna	  opdienen.	  	  
	  
Koude	  stoofpeertjes	  kunnen	  onder	  andere	  worden	  gecombineerd	  met	  ijs,	  griesmeel	  of	  vla.	  
	  
	  
Eet	  smakelijk!	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Edwin	  &	  Sandra	  

Stoofpeertjes	  van	  Oma	  Steenvoorden	  
 


