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Kweepeercompôte 
Uit: De peer en de kwee in de huishouding, J.M. Baelde, uitgeverij: S. Gouda Quint – 
D. Brouwer en zoon ‘Het huis De Crabbe’ – Arnhem, 1945, p.80, nr. 145. 

 

 

 

Kweepeer of stoofpeer 

In plaats van kweeperen kun je voor dit recept ook stoofpeertjes 
gebruiken.  

 

Kweepeer voorbereiden 

Wrijf of borstel de donzige huid van de kweepeer schoon. 
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Opvallend in het recept zijn 

* De eenvoud aan ingrediënten: kweeperen, water, suiker, 
pijpkaneel, wijn. In veel hedendaagse recepten wordt een breder 
scala aan kruiden gebruikt. Voor suggesties: zie de bijgevoegde 
ingredientenlijst. 

* Meekoken van de klokhuizen. Veel van de smaak van de vrucht 
zit in de klokhuizen en de schillen. Meekoken van de schillen 
geeft nog meer smaak.  

* het ontbreken van precieze hoeveelheden en tijden. Je moet 
werken op eigen gevoel. Hoe zoet of hoe hard zacht de vruchten 
mogen worden. Wat betreft de kooktijd: kweeperen hebben net 
als stoofperen tijd nodig om zacht te worden. Dat kan zomaar 
oplopen tot twee uur. 

* het begrip Rijnwijn. Staat voor een wat zure, frisse witte wijn 
afkomstig uit wijngaarden langs de Rijn. Het begrip, deze wijnen 
kennen een lange traditie. Een aardig stukje hierover is te vinden 
op: https://eetverleden.nl/winkel/product/rijnwijn/ 

* Er staat niet vermeld waarbij de compôte lekker smaakt / kan 
worden geserveerd. Compôte kan worden gebruikt als bijgerecht 
(bij bijna alles) en nagerecht. Als nagerecht smaakt het ook goed 
in combinatie met yoghurt, vla of rijstepap. 

* Het gebruik van pijpkaneel. Pijpkaneel wordt na bereiding vaak 
verwijderd. Het beïnvloedt zo wel de smaak maar niet de kleur. 
Kaneelpoeder zou waarschijnlijk de kleur vertroebelen en kan 
beter als decoratie bij het opdienen worden toegevoegd. 

 

Houdbaarheid 

Compôte kan prima enkele dagen in de koelkast worden 
bewaard. Maak je in een keer een grote hoeveelheid, dan is 
invriezen – pas nadat het is afgekoeld – een handige manier. 
Smaak en structuur blijven goed. 
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Gebruik van het kookvocht 

Als je veel kookvocht hebt of overhoudt, kun je dit ook gebruiken 
voor het maken van: 

* gelei 

* vruchtenlimonade of siroop 

* glühwein 

 

Gelei 
Omdat er al suiker is toegevoegd, kun je het beste gebruik 
maken van geleisuiker voor halfzoete jam (bv. geleisuiker 
speciaal van van Gilse). Wil je liever geen extra suiker, dan is er 
van Greensweet Stevia ook Greensweet Geleisuiker. Voor 
weinig of geen suiker kun je ook Marmellogeleerpoeder nr.1 
(geen suiker) of nr.2 (weinig suiker) gebruiken. 

Volg de aanwijzingen op de verpakkingen voor de 
hoeveelheden. Zorg dat je schone droge potjes hebt. Voor 
schone potjes: was ze af in heet water met een combinatie van 
afwasmiddel en soda. Spoel ze met gloeiend heet water na. 

Je kunt de potjes en dekseltjes ook een half uurtje in de oven 
zetten van 160 graden C. 

Voor de gelei kun je eventueel nog wat ingrediënten toevoegen 
aan het kookvocht. Zie hiervoor de ingrediëntenlijst. 

Voor het kookvocht van deze friszoete compôte lijkt het mij 
bijvoorbeeld lekker om wat citroensap toe te voegen en een 
stukje gemberwortel en foelie mee te koken. Laat het een half 
uurtje zachtjes koken, haal het eruit en ga dan aan de slag met 
het geleren. 

Deze gelei smaakt heerlijk bij een stukje oude kaas, leverworst 
of bij een gebraden stuk vlees. 
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Suiker is een conserveringsmiddel en hoe zoeter je de gelei 
maakt, hoe langer deze houdbaar is. Als je potten niet goed 
genoeg schoon zijn gemaakt, dan is de kans op 
schimmelvorming groter. Let daar dus goed op! 

Bewaar de gelei op een koele donkere plek. 

 

Limonade of siroop 
 

Zeef het kookvocht, breng het opnieuw aan de kook. Vul hiermee 
goed schoongemaakte flessen tot aan de rand. Sluit luchtdicht 
af. Bewaar op een donkere, koele plaats. 

Voor siroop: voeg naar smaak extra suiker toe, laat het oplossen 
en indikken. 

 

Glühwein 
Glühwein wordt vaak gemaakt van rode wijn, een sinaasappel 
met kruidnagelen erin en suiker. Je kunt dit principe natuurlijk ook 
gebruiken voor dit kookvocht op basis van kweepeer, kaneel, 
suiker en rijnwijn. 

Gebruik hiervoor de limonade zoals hiervoor beschreven. Voeg 
wat extra wijn toe en kruiden naar smaak, zoals kruidnagel, 
gember, foelie. 

Serveer warm. 

 


