
Vesuvius   
IJs uit de oven, nagerecht voor 4 personen 
 
 
Ingrediënten 

 750 ml ijs 
 50 ml water 
 50 gram suiker 
 1 dessertlepel sinaasappelmarmelade 
 1 dessertlepel Cointreau, ca 10 ml 
 1 cake 
 4 eiwitten 
 Mespuntje zout 
 75 gram poedersuiker 

 
Verwarm 50 ml water en los daar in op: 

50 gram suiker 
1 dessertlepel sinaasappelmarmelade 
1 dessertlepel (ca. 10 ml) Cointreau 

Laat dit mengsel afkoelen. 
 
Leg een velletje bakpapier op een bakplaat. 
Maak daarop een cirkel, met een diameter van 15 cm, 
cake met een dikte van 10 à 12 mm. 
Boetseer daarop een berg van ca 750 ml ijs naar 
keuze. 
Bedek de berg met plakken cake van 6 à 7 mm dikte 
zodat al het ijs goed bedekt is. 
Smeer de cake ruim in met het water/sinaasappel 
mengsel. 
Druk de bovenkant een beetje in, zodat er een kuiltje 
ontstaat. 
Bedek het geheel met huishoudfolie. 
Laat de taart enkele uren in de vriezer goed bevriezen. 
 
 
Verwarm de oven voor op 200° C. 
Splits 4 eieren en bewaar een halve eierschaal en maak deze schoon. 
Klop de 4 eiwitten, met een mespuntje zout, goed stijf in een vetvrije schaal. 
Strooi een gedeelte van de poedersuiker over het eiwit, klop dit weer stijf en voeg als het 
eiwit voldoende stijf is weer een gedeelte van de poedersuiker toe. Herhaal dit tot de 
poedersuiker op is. 
 
Haal de taart uit de diepvriezer, smeer deze in met het eiwit/suiker mengsel zodat alles 
goed bedekt is en trek wat pieken van het eiwitmengsel. 
Druk de halve eierschaal in de bovenkant van de taart zodat de zijkant van de schaal niet 
te zien is. 
Zet de taart 5 à 6 minuten in de voorverwarmde oven. 
Haal de taart eruit als deze gedeeltelijk bruin is. Niet te lang omdat het ijs anders toch 
smelt. 
 
Plaats de taart op een platte schaal, decoreer de schaal naar eigen fantasie. 
Verwarm in een metalen pollepel wat cognac, giet dit in de eierschaal en steek de cognac 
aan. 
De Vesuvius kan nu opgediend worden, natuurlijk het liefst in het donker. 


