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Herenkookclub l’Homme-Filet, p/a De Merwede 6, 5152  RX  Drunen 

Bankrekening: NL13RABO0397 2044 42 t.n.v. P. Nelen inz. L'Homme-Filet 

 

L’Homme 

Depuis 1992 

Filet 

Mozaïek van rode en blauwe vruchten en ananas 

Ingrediënten voor 14 personen 

• Suiker    500 gr 

• Gelatine    25 blaadjes  

• Muscat    150 ml 

• Bramen    600 gr 

• Frambozen    600 gr 

• Poedersuiker   200 gr 

 

• Suiker    100 gr 

• Rozemarijn    3 takjes 

 

• Ananas    2 

 

Bereiding 

• Breng de suiker met 2 lt water aan de kook  

• Laat iets afkoelen, roer met een spatel de geweekte gelatine erdoor 

• Voeg de muscat toe 

• Zet de 35 mooiste bramen en 35 mooiste frambozen (let er op dat ze ongeveer even groot zijn) 

met een beetje tussenruimte rechtop in een schaal; de schaal moet precies groot genoeg zijn 

• Giet voorzichtig een laagje van het Muscatmengsel op de bodem, zodat de bramen en frambozen 

rechtop blijven staan 

• Laat even opstijven in de diepvries 

• Giet voorzichtig de rest van het mengsel  erover, zodat de vruchten net onder staan 

• Laat verder opstijven in de koelkast 

• Snij in even grote blokjes 

• Pureer de overige bramen en frambozen met de poedersuiker 

• Zeef de saus 

 

• Breng 150 ml water met de suiker en rozemarijn aan de kook 

• Laat 10 minuten zachtjes koken en verwijder de rozemarijn 

 

• Schil de ananas en snij in dikke plakken, dezelfde dikte als de blokjes met vruchten 

• Gril er een ruitje op in een hete grillpan 

• Snij in 56 even grote blokje als het fruit en bestrijk met de warme rozemarijnsiroop 

 

Uitserveren 

• Leg het fruit om en om in 3 rijen van 3 op een bordje: 5 bramen en frambozen (op de 4 

hoekpunten en in het midden) en 4 ananas, er ontstaan zo strakke vierkanten van 9 blokjes 

• Maak de bordjes mooi op met één of een paar druppels saus 

• Serveer met de saus apart 

 

 


