
Watermeloen sorbet ijs / Watermelon sorbet

Boodschappenlijstje
300 ml water 
125 gram suiker 
30 ml limoensap 
1000 gram watermeloen (schoon in blokjes) 

Zo makkelijk maak je Watermeloen sorbet maar begin 24 uur voor je het nodig hebt!

met de ijsmachine: zet de container 24 uur van te voren in de vriezer. Draai het ijs een half 
uur en het is klaar.

zonder ijsmachine: Bij de * schenk het ijsmengsel in een diepvriesbak en zet het in de 
vriezer. Haal na een uurtje vriezen een vork door het ijs en herhaal dat twee keer. De volgende 
dag is het ijs klaar.

Zo maak je sorbet ijs

Breng water en suiker aan de kook, los de suiker op en laat de siroop afkoelen.

Maak de meloen schoon, wip de pitten eruit en snijdt hem in blokjes.

Blend de meloen in gedeelten glad met de staafmixer en roer het door koude siroop.

Pers de limoen en roer het sap door het meloen/siroop-mengsel.

Wrijf het mengsel door een zeef, om er zeker van te zijn dat alle pitjes verwijderd zijn.

* Pak de bevroren container van de ijsmachine uit de vriezer en giet het mengsel er in.

Laat de machine een half uurtje draaien je watermeloen sorbet is klaar!
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Watermeloen sorbet ijs / Watermelon sorbet

Shopping list
300 ml water 
125g sugar 
2 tablespoons lime juice 
1000g watermelon (clean en cubed) 

It's easy to make watermelon sorbet but start 24 hours before you need it.

with an ice maker: place the container 24 hours in advance in the freezer. Churn the ice for 
half an hour and it is ready.

without ice maker: When you come to * pour the ice mixture in a tupperware box and place 
it in the freezer. Rake a fork through the ice after an hour and repeat that two times more. 24 
hours later your sorbet is ready.

How to make Watermelon Sorbet

Bring water and sugar to the boil, let the sugar dissolve and allow the syrup to cool.

Peel the melon, remove the pips and cube it.

Blend the melon cubes and mix the puree with the cooled syrup.

Juice the lime and mix the juice with the watermelon mixture.

Rub the mixture through a sieve to make sure all pips are removed.

*Get the frozen ice maker container from the freezer and pour in the melon mixture.

Churn the sorbet mixture for half an hour and your Watermelon Sorbet is ready!
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