
 

 

 

bereidingswijze meringue sheet 

 
Benodigdheden voor 1 meringue sheet:  
-2 eiwitten (ongeveer 63 gram)  

-125 gr. Suiker  

-50 gr. Poedersuiker  

 

Ingrediënten : Gemodificeerd zetmeel E1422, suiker, dizetmeelfosfaat E1412, Arabische gom E414, Glycerol 

E422, emulgator E435, water. Product is glutenvrij en koosjer Voedingswaarde 100gr: calorieën 121, proteïne 0gr, 

koolhydraten 37gr, vet 0gr, zout 0mg, cholesterol 0gr.  

 

Bereidingswijze  
 Mix de eiwitten en suiker(nog niet de poedersuiker) en verwarm het mengsel au bain-maire totdat de 

suiker volledig is opgelost(ongeveer 10 minuten).  

 Doe daarna het mengsel in een mixkom en mix met mixer op hoogste stand ongeveer 6-7 minuten tot het 
mengsel dik en stevig is.  

 Zet de mixer even stil en voeg dan de poedersuiker toe en dan nog ongeveer 2 minuten mixen op lage 
stand totdat het mengsel zeer stevig is.  

 Stop het mengsel in een spuitzak met spuitmondje naar wens erin(spuitmondje niet noodzakelijk, maar 

geeft vaak wel een mooier effect).  

 Leg je meringue sheet op een bakplaat (gladde kant op de bakplaat) en spuit het mengsel naar wens op de 
meringue sheet.  

 Bak de meringue sheet af in ongeveer 120 minuten in een voorverwarmde oven op 80°C (hete lucht stand) 

totdat de meringues droog aan de buitenkant en binnenkant zijn. Als u i.p.v. “gewone” meringues er lolly’s 
van maakt, hou dan rekening met een baktijd van ongeveer 2,5 tot 3 uur.  

 Als ze klaar zijn, uit de oven halen en gelijk van het vel afhalen!  

 

Tips:  
 Als de meringue sheet volledig is afgekoeld op de bakplaat en je bent vergeten ze eraf te halen, stop ze dan 

weer even in de oven zodat ze weer iets opwarmen en makkelijker van het vel afkomen.  

 Als je ze net uit de oven haalt, test dan met 1 meringueschuimpje of die goed van het vel afkomt (of de 

afbeelding er goed op zit), is dit niet het geval zet ze dan terug in de oven voor een half uur.  

 


