
Ken je het verhaal van die enthousiaste hond die een pavlova verpletterde tijdens een picknick 
op de Britse kostschool Eton? Of het waar is kunnen we je niet garanderen, maar dat deze 
klassieker van zoet fruit, meringue en room ontzettend lekker is, weten we wel zeker! De 
traditionele variant wordt gemaakt met aardbeien, maar wij hebben gekozen voor passievrucht, 
die met zijn zoetzure pitjes voor een feestijke verrassing zorgt. 

ETON MESS    
Van meringue, room en passievrucht

Zorg dat je de meringue pas op het laatste 
moment toevoegt, anders smelt het weg in de 

room en dat zou zonde zijn!

MERINGUE

Shiso cress f

MeringueSlagroom f

Honing  fPassievrucht

Serveren: 
10 min.5

DessertG
Voorbereiden: 
10 min.8



2 – 8 PERSONEN

INGREDIËNTEN

VLAK VOOR SERVEREN 

ETON MESS MAKEN
Maak de eton mess echt pas vlak voor je hem opdient. 

Breek de meringue in stukken. Schep eerst een klein deel van 
de slagroom in de glaasjes. Verdeel hier een paar stukken 
meringue en een lepel passievrucht over. Herhaal dit 
vervolgens een keer. 
 

GARNEREN
Garneer de eton mess met een paar blaadjes shiso.  

 
 

 
RWEETJE: Hoe meer rimpels de schil van de passievrucht 
heeft, hoe zoeter hij van zichzelf is. 

VOORBEREIDEN
op de dag zelf

SLAGROOM KLOPPEN
Klop in een vetvrije kom de slagroom tmet 1/2 el suiker per 

persoon met een handmixer lobbig tt. 

tTIP: Je krijgt meer slagroom dan je nodig hebt.

PASSIEVRUCHT BEREIDEN
Lepel het vruchtvlees uit de passievruchten en bewaar 

het in een kom. Meng 1 tl honing per persoon door de 
passievrucht, of meer naar smaak R.
 

ttTIP: Lobbig wil zeggen dat de slagroom een dikte heeft 
bereikt waarbij je sporen van de mixer blijft zien.

2P 4P 6P 8P
Slagroom (ml)  7) 15) 20)f 150    300    450    600    
Meringue (st) 3) 7) 22) 1    2    3    4    
Passievrucht (st) 2    4    6    8    
Honing (potje) f  1/2 1    11/2 2    
Shiso cress (bakje) f  1/4  1/2  3/4 1    

Zelf toevoegen
Suiker (el) 1 2 3 4

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 1531 / 366 1287 / 308
Vetten (g) 26 22
 Waarvan verzadigd (g) 17,3 14,5
Koolhydraten (g) 29 24
 Waarvan suikers (g) 26,1 21,9
Vezels (g) 1 1
Eiwit (g) 3 3
Zout (g) 0,1 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren 7) Melk/lactose 
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 20) Soja 22) Noten 

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons gerust of neem contact op 
via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur een gratis WhatsApp-bericht naar 
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE). 
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BENODIGDHEDEN
Kom, handmixer en glaasjes om te serveren. 
Laten we beginnen met het koken van de Eton mess.
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