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Inleiding. De comeback van de stoofpeer
De ouderen onder ons herinneren zich misschien nog het petroleumstelletje waarop zaterdag een pannetje peren
urenlang zachtjes stond te sudderen. ’s Zondags vormden ze een ware traktatie, als toespijs bij draadjesvlees, of als
toetje. Een ouderwets stoofperenras werd gebruikt en de peertjes werden fraai rood zonder toevoeging van rode wijn
of bessensap. In de vorige decennia zag het er naar uit dat de roodkokende stoofperen voorgoed uit het repertoire van
typisch Nederlandse gerechten zouden verdwijnen. Gelukkig is niets is minder waar want stoofperen maken een glorieuze comeback mee.
En dat ondanks het feit dat in ons land een groot aantal oude stoofperenrassen is verdwenen en we in de winkel eigenlijk alleen zijn aangewezen op onze eigen Gieser Wildeman en op de Saint Rémy, die ook vanuit het buitenland
wordt aangevoerd. Gelukkig zijn er nog veel particulieren die een oude stoofperenboom hebben staan, of die peertjes
van familie of kennissen kunnen krijgen. En voor degene die geen “echte” stoofpeertjes kan krijgen is er de troost, dat
veel handperen in harde toestand zeer geschikt zijn om te stoven. Ze koken dan weliswaar niet mooi zo rood, maar
dat kan met wat bessensap verholpen worden. Enkele handperen, die dezelfde stoofeigenschappen hebben als stoofperen, zijn ook in deze brochure opgenomen, want wat uiteindelijk telt is het resultaat op ons etensbord en niet of er al
of niet een echte stoofpeer in de keuken is gebruikt.
De afbeeldingen zijn deels afkomstig uit oude pomologische literatuur (zie literatuurlijst), deels zijn het zelfgemaakte
foto’s. Tenslotte, van de kennis en de kookervaringen van de leden van de Noordelijke Pomologische
Deze brochure wil de liefhebbers van stoofpeertjes informatie geven over de verschillende stoofperenrassen en over
handperenrassen, geschikt om te stoven. Er is daarom een flink aantal recepten in opgenomen.
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Korte geschiedenis van de stoofpeer
Er bestaan honderden oude stoofpeerrassen. Vele zijn verdwenen of zeer zeldzaam geworden. In Nederland kent de
consument er nog maar een paar. Daarmee dreigt ook een
oude agrarische en culinaire traditie te verdwijnen.

cooking pears of stewing pears, over poires à cuite of poires
cuites of over kochbirnen. Handperen waren een delicatesse
voor de elite, de gewone man kende vooral stoofperen.

Stoofperen zijn namelijk onze oudste peren. De Romeinen
kenden ze al. In Romeinse geschriften worden stoofperen
beschreven met namen als de Venereum, die rood werd bij
het stoven zonder dat er wijn of bessensap toegevoegd hoefde te worden, de Crustumum, een rode soort, die door koken
bewaard werd en de Voleantum, die groot was, de handpalm
kon vullen en grof vruchtvlees had.

Tot aan de twintigste eeuw werden in de grote steden van
Europa op straat gestoofde peren verkocht. De uitdrukking
'met de gebakken peren blijven zitten’, slaat op de aan het
einde van de dag onverkochte voorraad gebakken peren.
Of deze rassen de donkere middeleeuwen hebben overleefd
en of er onder onze stoofperen nog nazaten van over zijn, is
moeilijk na te gaan. Als de kunst van het enten bewaard is
gebleven, dan zijn ze nog onder een andere naam bewaard
gebleven. De kloosters zullen daaraan een grote bijdrage
hebben geleverd. De Frankische monnik Strabo, gestorven in
849 noemt, in een Latijns gedicht over de geneugten van het
tuinieren, dat hij met bijzonder genoegen zijn “Volemische”
peren oogstte, een stoofpeer voor de winter, waarvan één
stuk de hele hand kon vullen en die wel een pond zwaar
werden. Bedoelde hij daarmee de Romeinse Voleantum, die
dan de tijden overleefd heeft? Zo ja dan zou onze Pondspeer
(de aloude Franse Catillac) er een rechtstreekse afstammeling van kunnen zijn.
Tot de 17e eeuw kende men vooral stoofperen. In de 15e
eeuw komen we ze al tegen met namen als Vuijstperen (die
een vuist konden vullen), IJsbouten, Rietperen en Angstperen (Poire d’Angoisse, een wrange peer met steencellen). De
eerste handperen schijnen pas weer tegen het einde van de
16e eeuw in Frankrijk en Italië gewonnen te zijn. Vanwege
hun zachte, sappige vruchtvlees kregen sommige daarvan de
aanduiding 'Beurré', wat boter betekent.
Daarvoor kende Europa alleen keukenperen, bij ons stoofperen genoemd, maar in de andere talen spreekt men over

Gestoofde peren werden vroeger op straat verkocht. Zo vertelt Jan Ligthart in zijn “Jeugdherinneringen” van de heerlijke,
hete peren die het perenhiet vrouwtje”, 2 voor 1 cent, in de
Egelantierstraat in Amsterdam te koop aanbood. In ‘t najaar,
als ‘t koud en mistig was, bij donker weer en kille motregen,
zat ‘s avonds een oud vrouwtje, in een dikke doek gewikkeld,
de armen goed verstopt, achter een ijzeren pot met houten
deksel, die boven een vuurtje stond te warmen. Het vrouwtje
zat op een hoge stoel, altijd een stoof onder de voeten. Een
gebogen figuurtje, rond oud hoofdje, boven een wat gekromde rug, met bijna geen hals. En dan riep ze nu en dan met
hoge stem: “,warme, lekkere pere-hie-ie-iet!” Dat “hie-ie-iet”
steeg hoe hanger hoe meer in de hoogte en werd aan ‘t eind
in de scherpte plotseling afgesneden, nadat het eerst op de
ie een poos zingend gezweefd had.
“Met haar stoel en tafeltje en dampenden ijzeren pot vormde
ze, even onbeweeglijk als de andere onderdelen, een aaneengesloten groepje. Ze veranderde alleen van houding als
ze haar peren aanprees en er een klant verscheen. Steeds
een man of een jongen. Ik heb nooit een vrouwelijk wezen
aan haar tafeltje gezien”. Jan en zijn kornuiten vonden het
blijkbaar spijtig dat ze niet altijd de nodige centen voor de
gloeiende peren bezaten: op de roep van het vrouwtje rijmend riepen ze in dezelfde toon:
“Ik lust ze wel, maar ik krijg ze nie-ie-iet”.
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Ook in de Zaanstreek werden stoofperen verkocht onder het
roepen van, “Peren met sop”. Van daar stamt de scheldnaam
“Peren-met-sop” voor de Volendammer perenjotters (perenventers)en bij overdracht ook voor de wijde broek van de
Volendammers.

Peren stoven is erg oud. Tot aan de 18e waren de meeste
perensoorten alleen geschikt om eeuw te stoven of te bakken. Ze waren zeer gewild, omdat ze een van de weinige
vruchtensoorten vormden die zo lang bewaarbaar waren dat
ze de lange winterperiode konden overbruggen.

Met handperen was men voorzichtig: In 1698 verscheen Den Nederlandschen herbarius oftewel

Gelukkig is de traditie van het stoven van peertjes niet helemaal verloren gegaan. Deze brochure wil aan het voortzetten
van de traditie bijdragen.
Welke rassen?
Stoofperen worden in Nederland op bescheiden schaal geteeld. Al begint er tegenwoordig wat meer vraag naar stoofperen te komen. Helaas draait het nog slechts om vier rassen. Om te beginnen de Winterrietpeer en Zoete Bredero,
beide uitstekende stoofpeerrassen met roodkokende vruchten. Toch vinden we ze weinig omdat ze in de handelsteelt
voor de aanplant niet meer worden aanbevolen, dit door de te
geringe commerciële mogelijkheden. Wel vinden we nog de
Saint Rémy, een vaak geïmporteerde stoofpeer van redelijk
goede kwaliteit, die van begin oktober tot eind maart verkrijgbaar is, maar geen echte roodkoker is.
Voor het echte stoofpeertje rest ons in de winkel meestal
slechts de Gieser Wildeman, een knusse kleine Hollandse
peer die stamt uit 1850. Het is een prima, iets zoete, zacht
vlezige, enigszins korrelige, roodkokende stoofpeer. Ze wordt
gelukkig voor de handelsteelt nog steeds aanbevolen omdat
de consument dit stoofpeertje zeer waardeert.
Toch zijn er nog wel meer stoofperenrassen over, al rest ons
hier en daar nog een enkele boom van. Achter in deze brochure volgen overzichten van de echte stoofperen, eerst de
inheemse, dan de buitenlandse. Ook worden enkele handperen genoemd, die in hardrijpe toestand prima geschikt zijn als
stoofpeer.

kruidboek geschreven door S. Blankaart. In dit boek
waarschuwt hij voor het eten van rauwe peren.
Men dient haar alle met brood te eeten, wil men
hebben dat sij niet qualijk bekomen, Sij zijn best
gekookt of gebraden'.
Dus kookte hij ze in de wijn want zo schreef hij:
'Peren zonder wijn zijn venijn'.
De man had een dichterlijke inborst wat peren betreft.
't Geen te jong is, laat dat rijpen.
Kiest een vrijster op haar tijt
Die naar groene peren grijpen
Zelden dat haar werk gedijt.
Toch kunnen we het over één ding wel met hem
eens zijn:
Peren en vrouwen die niet kraken
Die acht men alderbest te smaken.
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Peren stoven
Oude stoofperenrassen zijn peren die voor direct gebruik
ongeschikt zijn en die dat meestal ook na een lange bewaring
blijven. Ze zijn vaak erg hard, grof en wat stenig. De smaak is
in verse toestand te wrang. Ze rijpen laat en ze worden bijna
nooit zo zacht dat ze uit de hand gegeten kunnen worden. Ze
kunnen vaak heel lang bewaard worden. Na lang koken –
minstens een uur - worden ze geschikt om te eten, en als ze
te vroeg in het seizoen gestoofd worden, zijn ze zacht maar
blijft de smaak te wrang.
Stoven met stoofperen of handperen?
Gebruik van “echte stoofperen” is niet direct nodig. Een aantal handperen is, als ze in harde en nog niet eetrijpe toestand
worden geplukt, zeer geschikt om te stoven. Voorbeelden zijn
de Zwijndrechtsche Wijnpeer en de Comtesse de Paris. We
rekenen ze niet tot de stoofperen, hoewel ze beide mooi

Ze zijn in ieder geval smakelijk geworden als ze hun karakteristieke rode kleur hebben gekregen, en dat is gewoonlijk pas
na een flinke tijd stoven. De meeste stoofperen zijn overigens
al eerder, na een uurtje al gaar, maar nog niet op kleur.
Pas na een drie uur zijn de meeste roze en na 6 uur kleuren
ze donkerroze, slechts een enkele stoofpeer wordt fraai rood.
Wel moet er voor gewaakt worden dat sommige rassen door
lang stoven (St. Rémy en Pondspeer) niet tot pulp koken en
toch niet op kleur zijn gekomen.
De rijke kleur, die stoofperen pas na lang stoven op het allerlaagste vuur aannemen, is vaak meer oudroze dan rood.
Sommige ongeduldige thuiskokers doen rode wijn of port in
het stoofvocht, maar deze dient direct toegevoegd worden,
doe je het er later bij, dan kleuren de peertjes vooral aan de
buitenkant en dat geeft een vreemd effect bij het doorsnijden
en eten van de peertjes. Bessensap als stoofvocht kan de
smaak beter maken, maar ook hierbij haalt het toevoegen
voor de kleur niet veel uit als het kort meekookt.
Maar, de kleur zegt weinig over de smaak, ook licht gekleurde stoofperen en hardrijpe handperen kunnen heerlijk van
smaak zijn.
Hoe te stoven?
De warmtebron is niet zo belangrijk, als de peertjes maar op
een zo laag mogelijke warmtebron, zo nodig met een vlamverdeler onder de pan, worden gestoofd. Een petroleumstelletje of een laag gaspitje is niet persé nodig. Ze werden ook
in een speciaal stoofpannetje of gietijzeren braadpan gestoofd.

roze-rood worden na het stoven. Deze eigenschap verdwijnt
overigens weer als deze peren rijp en zacht worden. Ze zijn
dan niet meer geschikt om te stoven. Ook andere soorten Doyennné du Comice, Juttepeer, Kruidenierspeer, Maagdenpeer en Wintervijg - zijn, rijp en hard, zeer geschikt om te
stoven, al blijven ze, hoe smakelijk ook, licht gekleurd.
Het belang van de kleur
Stoofpeertjes moeten voor ons roodkleurend zijn, anders zijn
het in onze beleving geen “echte” stoofpeertjes, hoewel de
kleur weinig over de smaak zegt. (Zoals uit het schema op
blz. 12 blijkt, kleuren alle “Nederlandse” stoofperensoorten
min of rood na het stoven). Die kleur kan van belang zijn,
omdat ‘echte’ stoofperen pas dan ’oesterzacht’ zijn.
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Vroeger gebruikte men ook wel een stenen pot of “perenpot”,
waarin de peren dan op of bij de kachel, met een doek bedekt, uren stonden te sudderen.
Een “perenpot” is een ouderwetse aardewerkpot, die van
oudsher geschikt was voor alle suddergerechten.
Waarom stoven stoofpeertjes rood?
Bijna al het voedsel verkleurt door koken. Alleen tomaten en
worteltjes hebben zulke stabiele kleurstoffen dat die onaangetast blijven. Roodachtige vruchten bevatten vaak kleurstoffen, die zeer gevoelig zijn voor zuur. In een zure omgeving
worden ze rood, in een neutrale omgeving vrijwel kleurloos.
Op soortgelijke stoffen is ook lakmoespapier gebaseerd, dat
verkleurt naar gelang de zuurgraad.
Bij het koken van peren verandert de zuurgraad. Er komen
zuren vrij, die voor de verkleuring zorgen. Wijn of port

stimuleren de verkleuring niet alleen door hun kleur, maar
ook door hun zuren. Alleen rode voedselkleurstof in poedervorm, zoals cochenille of lakmoes, leverde vroeger in korte
tijd door en door rode peertjes op. Maar beide producten zijn
allang niet meer verkrijgbaar. En de peertjes werden zo
kunstmatig rood, dat het onaangenaam was om ze te zien. In
de horeca werd en wordt daartoe ook het z.g. Perenrood
gebruikt. Dit bevat een kleurstof met E- nummer E-122.
E-122 is een synthetische kleurstof die voornamelijk in de
voedingsindustrie wordt gebruikt. Het is "Azorubine", een z.g
Azokleurstof,die een overgevoeligheidsreactie kan oproepen,vooral bij kinderen. E-122 Veroorzaakt zoals alle azokleurstoffen vooral allergische reacties bij astmatici en mensen die overgevoelig zijn voor aspirine. Verschijnselen zijn :
netelroos en vochtophoping, tranende ogen en vernauwing in
de luchtwegen. De indruk bestaat dat azo-kleurstoffen bij
kinderen hyperactiviteit kunnen opwekken. Vaak denkt men
dan aan ADHD. In voedingsmiddelen en snoep komt overigens veel z.g. azo-kleurstof voor. De aanvaardbare Dagelijkse Inname ( ADI) is gesteld op 4 mg per kg lichaamsgewicht).
Zeker voor kinderen is dit royaal te noemen. Toevoeging van
Perenrood lijkt me daarom niet aan te raden. En waarom
zouden we ook? Waarom zouden stoofpeertjes niet beschaafd van kleur mogen zijn, oud roze, bijvoorbeeld.

Peren rapen voor het stroopkoken
?

Interieur van een stroopfabriekje
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Perenjam, perenstroop en peren in blik
Perenjam
Van keukenperen werd vroeger vaak perenjam en perenstroop gemaakt. In tegenstelling tot het kleinfruit geeft perenjam, zonder verdikkingsmiddel en zonder toevoeging van
suiker een smeerbare zoete jam. Deze perenmoes werd
opgevrolijkt door er frambozen, bramen, kaneel etc. aan toe
te voegen. Als de hete vruchtenmoes snel in met heet water
omgespoelde glazen potten wordt geschonken en er meteen
de deksel op werd gedraaid, werd het mengsel gepasteuriseerd. Na 10 minuten op de kop zetten was het klaar. Eenmaal geopend moest de perenmoes binnen een week verorberd zijn.
Een middeleeuws recept voor perenmoes
“Tot die Peeren salmen (moet men) nemen een verglaesde
(geglazuurde) pot ende nemen botter (boter) ende laten die
seer heet worden tot datse syet (kookt), ende laten die peerenscellen, ende die starten (steeltjes) salmen aen die peren
laten, ende stellense (zet ze) recht op in den pot datse bedect zijn vander boter ende stoppen die toe (sluit de pot)
ende laetse staen sieden (laat ze staan koken) tot datse
morwe (gaar) zijn.”
Perenstroop
Appel- en perenstroop werd tot medio 20ste eeuw in een
groot deel van Zuid-Limburg door plaatselijke fruitstokers
gestookt. Zo had Eijsden meer dan 25 stroopkokers, ook wel
“porsjers” genaamd. In Zuid-Limburg werd vooral de Bongerspeer hier voor gebruikt. Dit zijn kleine, bruine peertjes (niet
dikker dan 3½ tot 4 cm) met het hoogste stroopgehalte: 13 tot
14%, al naar gelang het een zomer met veel of weinig zonuren was geweest. Andere perenrassen, waaronder de
"Geulse herfstpeer", waren ook goed, maar hadden een lager
stroopgehalte. Aangezien het gros van de dorpelingen in die
tijd boer of semi-boer was en een boomgaard met hoogstambomen had, was er voldoende fruit voorhanden. In iedere wei
stonden wel een of twee "bongers"- of "dubbele bongers".
Het sap van de bongerspeer was vanwege het hoge stroopgehalte bruin gekleurd. Bongersperen werden niet geplukt,
maar geschud met een schudhaak met lange steel (4 tot 5
meter lang). De bomen hingen niet elk jaar even vol: het ene
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jaar hingen er weinig of geen peren aan, het andere jaar
hingen ze overvol. Als er weinig peren aan hingen was het
een zogenaamd mastjaar: de bomen besteedden bijna al hun
energie aan de groei. Het jaar erna stopten ze alle energie in
de peren. Bongersperen zijn zeldzaam geworden. Perenstroop werd zonder enige toevoeging gestookt in grote koperen ketels (600 l) boven een houtvuur in de vloer van 'n
schuur. Gewoonlijk werd een mengsel van appels en peren
gebruikt , ongeveer 70% peren aangevuld met 30% zoete
appels. De industrie deed er nog suikerbieten bij.
Zelf perenstroop maken is een arbeidsintensieve vaardigheid.
Je begint met gewassen vruchten van bepaalde geselecteerde rassen. De vruchten worden in hun geheel gekookt. Tijdens het roeren wordt er geroerd en gestampt, zodat alle sap
vrij komt. Uit de hete brij wordt het sap geperst. Dit sap wordt
onder voortdurend roeren in enkele uren tot een dikken donkerbruine stroop ingekookt. De stroop is onbeperkt houdbaar.
Naar smaak kan men suiker en citroen toevoegen.
In Zuid-Limburg werd vaak zwartbrood met daarop stroop
gegeten, gewoon omdat het goed smaakt. Echter in vroegere
tijden besmeerden ze hun brood met stroop omdat dat goedkoper was dan boter. Vandaar, ”stroop, boter voor de armen”.
Perenstroop is o.a. te koop bij een VVV kantoor in ZuidLimburg. Ook in Brabant werd perenstroop gekookt, het werd
hier ‘perenkruutje’ genoemd.

Peren in blik
Sinds in 1810 de Fransman Nicolas Appert op een primitieve
manier peertjes onderbracht in dikbuikige flessen, heeft de
conservenindustrie een grote vlucht genomen. vooral in de
Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika en in enkele ZuidEuropese landen heeft de perenteelt door het inblikken in de
twintigste eeuw een enorme vlucht genomen. Wereldwijd
wordt meer dan 90 procent van de peren ingeblikt.

bewaring in een gascel. De bewaring voordat er verwerkt kon
worden kon daarmee van één week verlengd worden tot
enkele maanden.
In te blikken peren moeten geschild worden, aanvankelijk
gebeurde dat door vrouwen. Voor iedere ton peren waren
160 vrouwen bezig, die ieder per uur een zestigtal peren
schilden. Later gebeurde het schillen machinaal. De schil
werd eerst door een heetbad of stoom zacht gemaakt en dan
machinaal met mesjes geschild, die een schil van slechts
1/10 mm er af haalden.
Tegenwoordig worden de peren in een heet loogbad gedompeld en vervolgens onder hoge stoomdruk geplaatst, waarna
de schillen er in flarden aan hangen en er af worden gespoten. Mechanisch worden dan kelkje steel en klokhuis verwijderd.

De vier meest daarvoor gebruikte rassen, en daarmee wereldwijd de meest geteelde perensoorten, zijn Bon Chrétien
Williams (buiten Europa Bartlett geheten). Calebasse Bosc,
Beurré d’Anjou en Passé Crasanne. Ook worden veel gebruikt Beurré Hardy, Kieffer en Winter Nelis. e peer is de
enige vrucht, met de mispel, die nooit boomrijp geplukt mag
worden, maar wat eerder. De peren die worden geplukt hebben drie heilige eigenschappen: gaaf, groen en groot. Bij
voorkeur worden perensoorten gebruikt die regelmatig kegelvormig zijn. De Bon Chrétien Williams bleek de gunstigste
vorm te hebben en had bovendien een voor de smaak als
blikfruit zeer geschikt aroma.
Peren worden in hardrijpe en vaak nog groene toestand geplukt. Of ze plukrijp zijn wordt gemeten met een z.g. Penetrometer, waarmee de weerstand van het vruchtvlees kan
worden bepaald. Zo wordt daar de Bartlett geplukt bij een
weerstand van 16-19, waarna bij een normale temperatuur
de peren nog een weekje uitrijpen alvorens ze verwerkt worden.
Gedurende de zestiger jaren kreeg men de techniek onder de
knie om peren langer te bewaren door ze te koelen onder
een bepaalde vochtigheidsgraad en door het gebruik van
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Na het schillen blancheert men de peren enkele minuten in
kokend water om lucht uit de cellen te verwijderen. Blanke
soorten krijgen een minder kalkachtige kleur en worden amberkleurig. Soms worden de peren in appel- of citroenzuur
gedompeld om ze op kleur te houden en ze meer aroma te
geven.
Tenslotte worden met de hand ze ingeblikt – 8 tot 9 halve
peren in een literblik - en met sap gevuld. Als het blik is afgesloten worden ze gesteriliseerd.

De kleur van stoofperen en gestoofde handperen
Inheemse Stoofperen
Bruinrood

Buitenlandse Keukenperen

Handperen (gestoofd)

Bongerspeer
Gieser Wildeman
Roem van Altena

Rood

Brederode

Jodenpeer

Foppenpeer

Trosjespeer

Kelmonder Grijske
Kreeftspeer
Tesselaar
Westlands Louwtje
Licht rood

Kampervenus
Kleipeer
IJsbout

Roze rood

Roze

Avezaathse Kapel

Angoucha

Belle Angevine

Bruine Kriekpeer

Fertillon

Certeau

Kleipeer

Herselosse

Provisiepeer

Martin Sec

Winterlouwtje

Queenbirne

Winterrietpeer

Veldenzer

Flambouw

Black Worcester

Beurré Hardy

Karmozijn

Virulam

Doyenné du Comice

Spiegelpeer

Idaho
Zwijndrechtse Wijnpeer

Geel roze

St. Rémy

Comtesse de Paris

Pondspeer

Jut
St. Nicolaaspeer
Williams Bon Chrétien

Wit-geel tot geel

Beurré Superfin
Bezi van Schonauwen
(Wintervijg)
Bon Louise d’Avranches
Clapp’s Favorite
Conference
Legipont

Wit

Dyker Schmalzbirne

Beurré Lebrun
Hertogin Elsa
Precoce de Trévoux
Triomphe de Vienne
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Het basisrecept voor stoofperen
Schillen
De peertjes worden geschild, in vieren gesneden en ontdaan
van de klokhuizen. Het klokhuis kan er met een appelboor uit
worden gehaald. Kleine of zeer smal gevormde rassen, zoals
resp. Kleipeer (Winterjan) en Winterlouwtje, worden soms
heel gelaten en ongeschild, al dan niet met steeltje, gekookt.
Stoven
De peren worden afgespoeld en in een pan met deksel met
zoveel water opgezet dat ze net onderstaan. De peren laat
men zachtjes koken tot ze mooi rozerood van kleur zijn.
Sommigen voegen suiker en eventuele andere ingrediënten
er direct aan toe, anderen doen dit pas als de peren op kleur
kwamen en lieten het daarna nog enige tijd stoven. Na een
paar uur kan men de smaak controleren en eventueel wat
extra ingrediënten toevoegen.
Hoelang stoven?
Na een uurtje zijn de meeste stoofperen al gaar, maar pas na
drie uur zijn ze roze tot rood en na 6 uur zijn ze geheel op
kleur, maar mogelijk wel erg zacht geworden. Controleer
daarom tussendoor op smaak en stevigheid. Als er nog harde
handperen worden gebruikt, dan is een kwartiertje stoven al
voldoende. Op een petroleumstelletje of een spaarbrander,
kunnen sommige stoofperenrassen (Brederode, Gieser en
Kleipeer) rustig ’s avonds laat worden opgezet om ze tot de
volgende morgen te laten stoven.
Basis ingrediënten
Als de stoofperen voor een toetje zijn bedoeld, dan is toevoeging van wat suiker en water eigenlijk al voldoende, zeker
bij de beste en zoete perenrassen zoals Gieser Wildeman en
de Zoete Brederode. De hoeveelheid suiker die toegevoegd
moet worden varieert naar smaak en hangt af van de zoetheid van de peren. Als de stoofpeertjes als toespijs bij hartige
gerechten worden gebruikt kunnen ook andere kruiden en
toevoegingen gebruikt worden.
Toevoegingen en variaties
Allerlei toevoegen zijn mogelijk.
Zoetstoffen Al uit de oudheid en de middeleeuwen zijn er
vermeldingen over het stoven en braden van peren. Toen
werd er aangeraden ze met honing te stoven en met zoete
druiven. Nadat suiker bekend
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werd, werd dit als zoetstof aangeraden. In plaats van witte
suiker werd ook wel bruine basterdsuiker, dit gaf aan de
peren een iets donkerdere kleur. Zelfs schijnt er rode suiker
te zijn, die de peren roder doet koken, maar die ben ik nog
nergens tegen gekomen Omdat zoetstoffen in het verleden
schaars en kostbaar waren, hadden gerechten met suiker
zoals gestoofde peertjes een hoge status en daaruit is het
gebruik als zondagsgerecht te verklaren.
Kruiden Als kruiderij werd heel vroeger nootmuskaat aangeraden en als luxe kruiden: saffraan en kaneel. Kaneel - pijpkaneel of kaneelpoeder - is nu de meest gebruikte toevoeging. Daarnaast gebruikt men kruidnagel, speculaaskruiden,
vanillestokje, blaadje verse munt, peperkorrels, gember,
gedroogde chilipepers, piment, laurierblad, takje rozemarijn,
steranijs, een zakje bosvruchtenthee.
Zuur Citroenschil of azijn kan worden toegevoegd bij wat
flauwe stoofperenrassen zoals Pondspeer en St. Rémy.
Sap of gelei Bessen -, frambozensap-, druivensap, rode jam
of gelei, rode limonade of roosvicee wordt toegevoegd bij
rassen die niet goed rood worden.
Bindmiddel Naar smaak sago, maïzena of alles-binder om
het sap wat te binden.
Alcoholische dranken Naar smaak port, madeira, glühwein, of
een andere rode wijn (droog of zoet) maar ook zoete witte
wijn. Zoete wijn zorgt er voor dat er minder suiker nodig is en
de zuren van de wijn maken dat de peertjes extra rood worden (ook bij witte wijn). Verder kan cognac, kirsch, crème de
cassis, perenlikeur e.a. gebruikt worden.
Andere vruchten: kweeperen, rozijnen, cranberry’s, vossebessen of pruimen, kunnen worden meegekookt.
Rode, blanke of gele stoofpeertjes
De kleur zegt weinig over de smaak. Door stoofperen te nemen die niet zo rood koken, zoals de St. Remy en de Pondspeer, en die slechts een uurtje te stoven of door hardrijpe
handperen te nemen kunt u blanke of gele stoofperen bereiden. Ze zijn dan licht gekleurd, maar hebben wel de natuurlijke perenmaak. Dompel ze na het schillen een uurtje onder in
water met wat azijn of citroensap. Door het zuur oxideren ze
niet en blijven ze blank.

72 recepten met stoofperen
De hier verzamelde recepten zijn gekozen omdat ze geschikt zijn voor stoofperen. Er zijn veel meer gerechten waarin
peren verwerkt worden, maar deze betreffen het gebruik van hardrijpe handperen, die kort gekookt worden. Voor de
onderstaande recepten kunnen stoofperen gebruikt worden.

Perenvoorafjes

Pikante perensalade
3 venkelknollen, 6 stoofperen, 2
citroenen of citroensap, 4 el olie,
zout, 1 tl kerrie, 2 tl suiker

De peren schillen, in vieren snijden en van klokhuizen ontdoen. De peren in
weinig water in ± 1 uur gaar stoven. De venkelknollen wassen en in heel
dunne reepjes snijden. Een sausje maken van het sap van de citroenen,
olie, zout, suiker, kerrie. De peren en de venkelknol met dit sausje aanmaken. De salade in coupes of op schelpen serveren.

Perensalade met selderij
3 selderijstengels, 6 stoofperen,
citroensap, room, zout, tl suiker,
olijfolie

Geschilde en halveerde gestoofde peren vullen met een mengsel van gesnipperde selderijstengels, olie, room, citroen en wat suiker. In plaats van
selderij kan men ook gesnipperde witlof nemen.

Variaties in stoven

Blanke stoofpeertjes
2 koppen water of witte wijn, 1 kop
suiker of honing, citroensap, ruim 2
½ kg blank blijvende stoofperen of
stevige handperen

Kook in ongeveer 1/2 uur het water met de suiker en citroen tot een stroopje.
Schil de peren, halveer ze en ontdoe ze van het klokhuis. Kook ze in de
siroop op een middelmatige vlam ongeveer 15 minuten. Af laten koelen en
eventueel met room garneren of met vanillevla combineren.

Gele stoofpeertjes
Per persoon 2 stoofperen (niet
roodkokend), 2 el rozijnen,
1 el honing, scheutje citroensap,
saffraan

Stoof geschilde en in vieren gesneden peertjes. Haal klokhuis en steeltje
weg. Af en toe roeren (anders maakt de saffraan gele vlekken op de peertjes). Zet het vuur uit als de peertjes zacht genoeg zijn (dat hangt af van je
smaak). Dit gerecht kan warm of koud gegeten worden, als toetje (met wat
slagroom, vla of zure room) of als bijgerecht bij rundvlees.

Pikante stoofperen
1½ kg stoofperen, ½ l water, 30 g
gember (ongeveer 4 bolletjes), 100
g. rozijnen, 1 kleine paprika, 2
kruidnagels, 1 dl rode wijn, 1 tl
sambal, 1 tl maïzena, room

10

Schil de peren, snij ze in vieren en ontdoe ze van de klokhuizen. Breng het
water aan de kook en doe hierin de klein gesneden gember, de klein gesneden paprika, de kruidnagels en de rozijnen. Voeg de peren eraan toe en Iaat
het geheel I uur héél zachtjes stoven met het deksel op de pan. Schenk er
vervolgens de rode wijn bij en voeg piment of sambal naar smaak toe. Laat
de peertjes nog minstens 1 uur stoven. Haal ze voorzichtig uit de pan en leg
ze in een voorverwarmde schaal. Bind het gezeefde kookvocht met 1 el
aangemaakte maïzena. Maak deze saus eventueel af met wat gembernat of
wat room. Serveer de saus apart bij de stoofperen. Kip en rijst zijn een uitstekende combinatie bij dit pikante perengerecht.

Stoofpeertjes speciaal
2 kg kleine stoofperen, pijpje kaneel, mespuntje gemalen kruidnagel, ¼ l rode wijn, 600 g suiker

Was de peren en schil ze een keer over de gehele lengte, zodat er een
mooie brede band overheen loopt. Zo blijven de vruchten mooi heel en is de
smaak beter. Doe de peren in een pan en vul deze met water tot ze net
onder staan. Voeg hieraan toe: pijpje kaneel, gemalen kruidnagel, rode wijn
en suiker. Breng het geheel aan de kook en laat het een half uur zachtjes
doorkoken totdat de peren mooi rood geworden zijn. Zodra de pijpkaneel
open gaat, wordt deze even uitgekrabd voor nog meer smaak. De peren
kunnen warm bij de maaltijd gegeten worden, maar zijn ook koud heel lekker. Vul ze bijvoorbeeld met een blauwschimmelkaas als Roquefort of Danish Blue of zure room (sour cream).

Stoofperencompote
1 kg stoofperen, 4 lepels suiker,
stukje citroenschil, stukje pijpkaneel, 1 dl rode wijn, 1 dl water

Schil de stoofperen, maar laat de steeltjes eraan, en boor het klokhuis er uit.
Breng water en wijn aan de kook met citroenschil, suiker en stukje pijpkaneel. Leg de peren erin en laat ze zachtjes gaar en rood stoven in ca. 3 uur.
Neem ze uit de pan en leg ze, steeltje naar boven, in een glazen compote
schaal. Vis pijpkaneel en citroenschil uit het stoofvocht en laat dit even inkoken tot het stroperig wordt. Giet het over de peren en laat deze door en door
koud worden. (Gebruikt u zeer grote stoofperen, dan kunt u ze beter in
tweeën of vieren snijden).

Grootmoeders peerkes in siroop
12 kleine stoofpeertjes, geschild,
maar met het steeltje er nog aan,
360g suiker, citroensap, stukje
citroenschil, 2 kaneelstokjes (elk 5
cm lang) of 1 vanillestokje, gespleten, perenlikeur of kirsch naar
smaak
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Leg de peren in een enkele laag in een zuurbestendige pan of braadpan.
Giet er zoveel water bij dat ze net onderstaan en doe er suiker, citroensap,
citroenschil en het kaneelstokje bij. Leg een bordje op de peren zodat ze
‘onder water’ blijven. Breng de peren aan de kook, zet het vuur laag en laat
ze in 25 tot 40 minuten gaar sudderen. Doe de peren op een schaal.
Kook het kookvocht op een hoge vlam tweederde in om het aroma te concentreren. Dit kan 15 minuten duren. Verwijder het kaneelstokje en laat de
siroop tot kamertemperatuur afkoelen. Voeg desgewenst likeur toe. Giet het
over de peren.

Hoofdgerechten met stoofperen

Lamsbout van de Heerlijkheid
1 kg lamsbout, 2 uien, 2 teentjes
knoflook, zout, peper, 1 tl tijm, 1 tl
rozemarijn, ½ fles rode wijn, ½ dl
water, 2 el olie, 1 kg stoofperen, 1
kg aardappels

Plaats de lamsbout in een braadslee met de olie en de gesneden uien. Maak
± tien inkervingen in de lamsbout en stop hierin de in ± tien reepjes gesneden knoflookteentjes. Bestrooi de lamsbout met rozemarijn, tijm, zout en
peper. Plaats de braadslee in een matig warme oven gedurende 30 minuten.
Giet 1 dl water en de wijn over de lamsbout en voeg de geschilde en in stukjes gesneden stoofperen hieraan toe. Giet na 30 minuten nog wat water over
de lamsbout en laat het geheel gaar worden in ± 2 uur. De peren mogen niet
droog staan. Is de lamsbout niet zo vet, dan moet eventueel nog wat water
worden toegevoegd. Serveer deze schotel met gekookte aardappels. Ook
lekker warm als hoofdgerecht met aardappelen en een tartaartje of gehaktbal.

Kabeljauw met stoofperen
1 kg stoofperen, suiker, 4 moten
kabeljauw, 1 fijngesneden ui, peterselie, 100 g champignons, 1 dl
witte wijn, zout, peper, tijm, knoflookpoeder, 1 citroen

Schil de peren, snij ze in vieren en ontdoe ze van de klokhuizen. Met wat
suiker in ± 1 uur zachtjes gaar stoven. Leg in een beboterde vuurvaste schotel de gewassen kabeljauw, ingewreven met wat zout, peper, tijm en knoflookpoeder. Doe er vervolgens de peterselie, de gesnipperde ui en de klein
gemaakte champignons overheen. Leg nu op elke moot een halve peer met
de platte kant naar beneden. Zet de schotel ± 30 minuten in een goed voorwarmde oven. Garneer de schotel met dunne schijfjes citroen.

Stoofperen met asperges
1 kg stoofperen, 1 flesje donker
bier, 2 el suiker, 1 zakje vanillesuiker, 1 pijpkaneel, asperges en
andijvie

Schil de peren en snij ze doormidden Verwijder het klokhuis Doe ze in een
pan met een dikke bodem samen met het bier, de suikers en het stukje
kaneel. Aan de kook brengen en minstens 3 uur heel zachtjes laten sudderen met deksel op de pan.
Serveren: Rol enkele asperges in andijvie bladeren, plaats ze in een ovenschaal met wat bouillon en plaats het in een voorverwarmde schaal. Aardappelkroketjes of Parijse aardappeltjes laten zich hierbij uitstekend smaken.

Provençaalse varkensrollade
½ kg varkensrollade, 1½ dl rode
wijn, 8 kleine uitjes, 4 stoofperen, 4
aardappels, zout, peper, tijm, 2
teentjes knoflook, evt. paprika
en/of kruidnagel, 1 laurierblad,
rozemarijn, 75 g boter, 2 el room

Wrijf het vlees in met peper, zout en tijm. Steek hier en daar wat stukjes
knoflook en rozemarijn in het vlees. Smelt de boter in de braadslee. Schroei
het vlees daarin aan alle kanten dicht in een hete oven. Temper de oven en
voeg na 20 minuten de ongeschilde, gewassen peren, de geschilde uitjes en
de geschilde aardappels toe en begiet het geheel met de wijn. Voeg het
laurierblad toe en eventueel de paprika en kruidnagel. Bedruip het vlees van
tijd tot tijd gedurende 20 minuten. Maak de saus af met room.

Chinees perengerecht
4 stoofperen, suiker, kaneel, 4
kalfsschnitzels, zout, peper, 1
teentje knoflook, 2 kleine uitjes, 2
el bloem, 6 el olie, 400 g chinese
kool, 2 el ketjap, 20 g gember of
gember poeder
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De peren schillen, in vieren snijden en van de klokhuizen ontdoen en in
weinig water met suiker en kaneel in ± 1 uur zachtjes gaar stoven. Fijngesneden uien en knoflook in de hete olie fruiten. De kalfsschnitzels door de
bloem halen en snel in de hete olie bakken. Snij de schnitzels in blokjes en
leg ze op een voorverwarmde schotel. De gesneden kool met de peertjes in
het braadvet 7 minuten bakken. Breng de kool op smaak met gember(poeder), ketjap, zout en peper. Schep de groente over het vlees.

Perenton uit Holstein
½ kg appels, ½ kg stoofperen, 1
stukje pijpkaneel, 250 g bloem, 15
g gist of bakpoeder, ½ tl suiker, ¼
l. lauwe melk, 50 g boter, zout,
boter om in te vetten, 300 g in
plakken gesneden doorregen
spek, ¼ l. kokend water

De appels schillen en wassen en in weinig water zonder suiker tot moes
koken. De peren schillen, wassen, in schijfjes snijden en in weinig water met
het pijpje kaneel gedurende 1 uur gaar stoven. 200 g bloem in een kom
zeven; in het midden een kuiltje maken. De gist in het kuiltje verbrokkelen; 1
dl melk en suiker toevoegen en roeren tot het deeg glad is. 50 g bloem erover strooien en het deeg gedurende 15 minuten op een warme plaats laten
rijzen. Voeg de resterende melk toe. De grove stukjes boter en wat zout erbij
doen. Het geheel goed kloppen, tot het deeg van de rand van de kom loslaat
en er zich blazen vormen. Een ”tonvormige” ovenvaste schotel invetten en
met plakken spek bekleden. Daarop komt de appelmoes in een wat gelijkmatige laag (laat de zijkanten vrij), daarover een laag gistdeeg. Vervolgens
een laag van de stukjes peer en tot slot nog een laag gistdeeg. Giet het
kokende water langs de zijkanten. De ovenschotel gedurende 45 minuten in
een voorverwarmde warme oven plaatsen. Heet serveren.

Gyroscoop (rundvlees met peertjes)
4 kleine stoofperen, citroensap,
4 pijpjes kaneel, een scheutje
perenlikeur, 2 el suiker, 1 zakje
glühweinkruiden, 300 g verse
rauwe ganzenlever, 400 g gekookte uier, 4 el bloem, peper, zout, 4
sneetjes honingkoek

Schil de peren, besprenkel ze met het citroensap, boor ze uit en steek in
elke opening een pijpje kaneel. Stoof de peren rechtopstaand, onder gesloten deksel, ca. 50 minuten in een pan met 1 kopje water, een scheutje perenlikeur, 2 el kristalsuiker en de glühweinkruiden. Prik de peren na ca. 40
minuten in om de gaarheid te controleren. Snij de ganzenlever en de uier in
'frietjes' van ca. 1 cm. Wentel de frietjes in de bloem en klop de overtollige
bloem eraf. Smelt een klontje boter, bak de uierfrietjes knapperig en breng
op smaak met zout, peper en wat citroensap. Schep de gebakken frietjes uit
de pan en houd ze warm. Bak in een andere pan de honingkoek in wat boter, lepel er wat perenlikeur over en leg elk sneetje in het midden van een
bord. Bak de ganzenleverfrietjes kort in boter (de reepjes moeten van binnen
roze blijven). Schik de beide soorten frietjes op de honingkoek, schik er een
peertje naast en steek als versiering een hulstblaadje in de kaneelstokjes.

Eendenborstfilet met stoofperensaus
1 flinke eendenborstfilet, enkele
gestoofde peertjes of 0,5 dl. ingedikt stoofperenkookvocht, zout,
peper
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Prik de velkant van de eendenborstfilet flink in met een vork en bestrooi
beide kanten met (gemalen zee)zout en versgemalen peper. Leg de filet met
de velkant in een hete koekenpan. Schroei elke zijde van de filet in ongeveer
een minuut dicht. Leg het vervolgens weer op de velkant in de pan en zet
het vuur even wat lager. 'Beweeg' de filet regelmatig door de pan heen,
totdat het goudbruin wordt. Zet het vuur iets hoger zodra er wat vet in de pan
komt. Braad niet te lang, zodat, als de velkant mooi goudbruin is, het vlees
van binnen zacht en rood (of rozerood) blijft. Leg de filet even met de andere
kant in de pan (voor de warmte), en leg het vervolgens in aluminiumfolie
weg). Roer met een vork de 'aanbaksels' los en voeg het kookvocht van de
stoofperen toe. Als het iets te dik is, kun je er wat water of wijn (of port) bij
doen. Laat dit inkoken tot het de gewenste dikte heeft. Snij ondertussen de
eendenborstfilet in plakken. Schep wat van de saus op de borden en leg
daar de plakken eendenborstfilet op. Serveer dit bijvoorbeeld met broccoli
en gebakken aardappels. Doe er wat stoofpeertjes en groene groente bij,
zodat dat uiterlijk en smaak van het geheel gevarieerd blijft.

Peren op biefstuk
4 biefstukken, zout, 50 g boter, 2
flinke stoofperen, 25 g suiker, 4
plakken belegen kaas, 1 kg aardappels, 1 el. maïzena

Schil en snij de peren in tweeën en stoof ze met weinig water en suiker
zachtjes in ± 1 uur gaar. De biefstukken met zout inwrijven en deze snel (5
minuten) in hete boter bruin bakken. Op iedere biefstuk een peerhelft leggen
en met de plakken kaas bedekken. De gekookte, gesneden aardappels bij
het vlees doen. Dit geheel ± 7 minuten laten stoven. De biefstukken op een
voorverwarmde platte schaal opdienen en de gekookte aardappels eromheen schikken.

Zuurkool met stoofperen
4 stoofperen, 400 g zuurkool, gewassen. 300 g spliterwten. ½ blok
tahoe, in zeer kleine stukjes. 1 ui,
fijn gesneden. Zout en peper naar
smaak. 1 el kokoscrème. 2 el sesamolie. 1 el sesam zaadjes, geroosterd. 1 el sojasaus

Doe de geschilde stoofperen in een pan met weinig water, voeg 1 tl zout toe.
Laat ze langzaam gaar worden. Doe de spliterwten in een andere pan met
ruim water en 1 dessertlepel zout. Laat deze ook gaar worden. Pureer vervolgens de erwten met een klein stukje kokoscrème. Doe de olie in een
koekenpan, fruit de ui en de tahoe. Voeg de soja toe na 15 minuten. Ga nog
5 minuten door met roerend fruiten. Plaats de stoofperen in een schaal. Leg
eerst de zuurkool en dan de erwtenpuree tussen de peren. Schenk hierop
het mengsel van ui en tahoe. Strooi geroosterde sesamzaadjes en vers
gemalen peper er over. Dien het op met rijst.

Gevulde peren
½ kg stoofperen, koriander, 250 g
varkensgehakt, 2 eidooiers, 1 dl
witte wijn, 60 g boter, zout, peper

Verwarm de oven voor op 200°C. Snij 2 plakken ham in sliertjes en bewaar
de andere 2 plakken voor de garnering. Meng ham, koriander, eidooiers,
peper en zout door het gehakt. Schil de peren, halveer ze en haal het klokhuis eruit. Vul ze met het gehaktmengsel en zet ze dan in een ovenschaal.
Schenk de wijn erbij en verspreid er klontjes boter over. Zet het gerecht ± 35
minuten in de oven en serveer het dan met een toefje ham en een blaadje
koriander.
N.B.: Als u te dikke plakken ham neemt, gaat de gerookte, gedroogde
hamsmaak het gerecht overheersen.

Catalaanse stoofpot met amandelen en peren
4 stoofperen, 2 dl witte wijn, 2
kaneelstokjes, 2 eetl. suiker, 4
vleestomaten, 750 g bieflapjes, 2
tenen knoflook, 250 g gare kastanjes, 100 g geschaafde amandelen,
3 eetl. olijfolie, zout en versgemalen peper, kaneel

Schil de peren. snijd ze in parten en verwijder de klokhuizen. Breng de witte
wijn met de kaneelstokjes en de suiker aan de kook en kook de stoofpeertjes hierin in circa 30 minuten gaar. Dompel de tomaten kort in kokend water
en laat ze schrikken in koud water. Ontvel ze, verwijder het zaad en snijd het
vruchtvlees in blokjes. Snijd het vlees in reepjes en pel en pers de knoflook.
Maal de amandelen fijn en halveer de kastanjes. Verhit de olijfolie in een
braadpan en bak de reepjes vlees op hoog vuur goudbruin. Schep ze uit de
pan en houd ze warm. Fruit de knoflook in dezelfde olie glazig en schep de
tomatenblokjes en de kastanjes erdoor; laat dit circa 10 minuten zachtjes
pruttelen. Rooster de amandelen in een droge koekenpan goudbruin. Giet
de peertjes af; giet 11/2 dl van bet kookvocht bij de tomatenmassa en laat
nog 5 minuten pruttelen. Schep het vlees en de peertjes door de saus en
breng bet geheel pittig op smaak met zout, peper en een snuifje kaneel.
Warm alles nog even door en serveer direct.
Lekker met grof brood
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Koolschotel met stoofperen
600 g mager buikspek. 2 liter licht
gezouten water, zout, 600 g geschaafde witte kool. 250 g stoofperen, suiker, azijn

Stoofperen schillen en in partjes snijden. Het vlees aan één stuk in de geprepareerde Römertopf leggen, overgoten met gezouten water. De kool op
het vlees leggen en hierop de peertjes. Kruiden toevoegen en het geheel in
ca. 2 uur gaar laten worden in een oven van 200° C. Het vlees aan plakken
snijden en met de kool en peertjes samen op één schotel opdienen. Lekker
met krielaardappeltjes en Mosterd.
Tip: Doormidden gesneden en gebakken speklapjes vormen een goed alternatief voor buikspek.
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Streekgerechten

Friese stoofpeertjes
16 kleine stoofperen (bijvoorbeeld
Kleipeertjes of Winterlouwtjes), 8
el donkerbruine basterdsuiker

De peren in de schil laten (zo hoort het eigenlijk) of spiraalsgewijs geschild
(dan zien de groen en rood gestreept peertjes er feestelijk uit) of helemaal
geschild. Verwijder nooit de steeltjes. Zet de al of niet geschilde peertjes
recht op in een pan, zo dat ze net onder staan. Laat ze 2 uur stoven.
Zet 4 dessertbordjes klaar met in het midden 2 el basterdsuiker de steeltjes.
Giet de peertjes af en rangschik zo om de basterdsuiker. Ze warm mogelijk
opdienen en eet ze als volgt: Pak peertjes bij het steeltje, haal ze door de
suiker en eet ze – pas op voor het hete sap – als nieuwe haring.

Elfstedenbliksem
Friesland
1 kg stoofperen, 1 tl kaneel, 1 el
suiker, 1 kg aardappelen, 600 g
doorregen rookspek, 2 el azijn,
peper, zout

Schil de peren, snij ze in partjes en verwijder de klokhuizen, Breng in een
pan op hoog vuur 2 dl water met de kaneel, de suiker en de partjes peer aan
de kook, sluit de pan en stoof de peertjes ± 1/2 uur op laag vuur. Schil de
aardappelen, was ze en snij ze in vieren. Voeg ze, zo nodig met wat water,
aan de peertjes toe en stoof zachtjes door tot de aardappelen en de peren
gaar zijn. Snij het spek in plakken van 1/2 cm dik en bak die op matig vuur
aan beide kanten goudgeel. Neem ze uit de pan en houd ze warm. Schep
de azijn, peper, en het spekvet door het gare mengsel van peren en aardappelen. Breng het geheel op smaak en leg de gebakken plakjes spek erop.
Serveer met roggebrood, boter en met mosterd, om het spek mee te besmeren.

Blauwe bliksem
Friesland
400 g licht gerookt, doorregen
spek, 1½ kg stoofperen, 1½ kg
aardappelen, peper

Zet het spek met water op en kook het 30 minuten voor. Schil de stoofperen
en snij de klokhuizen eruit en stoof ze. Schil en was de aardappelen en leg
ze met het spek in de pan. Leg de stoofperen erop en kook alles 25 minuten.
Haal het spek uit de pan en stamp de aardappelen en de stoofperen samen
fijn. Voeg naar smaak peper toe. Snij het spek in plakken en leg die op de
stamppot.

Perenspekke
Brabant
1½ kg grote stoofperen, 750 g
doorregen pekelspek, ca ½ I water, 15 g aardappelmeel, 40 g
boter, 1 kg gekookte aardappelen

De peren niet schillen, halveren en het klokhuis verwijderen. Het spek met
het water aan de kook brengen, de peren toevoegen en een paar uur koken.
Na afgieten, het vocht binden, een klein stukje boter erbij. De peren en het
vlees afzonderlijk serveren bij gekookte aardappelen, eveneens apart de
gebonden saus.
Varianten:
1). Soms werd het geserveerd met gezouten ribstuk en een garnituur van
zure ui en augurk.
2). Een andere mogelijkheid was de peren te koken samen met een stuk
varkenskop.
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Rietperenbollen
Zaanse kermis, als eind augustus de (zomer)-rietperen rijp waren
100 g bloem, 100 g boter, jets
zout, ½ dl water, 5 rietperen, 100 g
suiker, 1 tl kaneel, 25 g boter,
eventueel rozijnen en fijngehakte
amandelen; 1 ei

Snij de harde boter in niet te kleine stukken door de met zout gezeefde
bloem. Schep er met een mes zoveel water door, dat alle bloem gebonden
is (niet kneden). Rol het deeg luchtig uit op een met bloem bestoven tafel
(met een bestoven deegrol) tot een lange rechthoekige lap van ong. 1 cm
dikte. Vouw de uiteinden naar het midden, leg deze uiteinden op elkaar,
draai de lap dwars, rol hem weer uit en vouw hem opnieuw op. Herhaal deze
bewerkingen nog 2 maal en laat dan de lap ½ á 1 uur rusten op een koele
plek. Rol en vouw daarna de lap nog 2 maal, telkens met een rustpauze. Rol
het deeg tenslotte uit, snij de kantjes er af om het deeg ”open” te krijgen.
Snij van het deeg 5 vierkante lapjes, ong. 12 bij 12 cm. Boor en schil de
peren, zet elk op een deeglapje en vul de booropening met een mengsel van
suiker en kaneel (eventueel amandelen en rozijnen) en leg een klontje boter
er op. Wikkel de peren voorzichtig in een deegvierkantje, plaats de perenbollen met de toegevouwen kant naar onder op een bakplaat die met koud
water is afgespoeld, bestrijk ze met het geklopte ei en zet ze in een warme
oven tot de bollen gaar zijn (ong. 25 min.).

Westfriese ketelkost
Noord-Holland
125 g gort, 225 g gedroogde groene erwten, 8 stoofperen, 4 plakken
pekelvlees van 125 g, 8 zoete
appeltjes, 2 kleine groene kooltjes,
100 g boter.

Westfriese ketelkost - de naam zegt het al - werd vroeger klaargemaakt in
een grote ketel. Voor de bereiding is dan ook een grote pan nodig.
Was gort en groene erwten en laat ze apart een nacht in water weken. Was
de volgende dag de stoofperen (niet schillen), snij het kroontje aan de kelkje
eraf en haal voorzichtig het klokhuis eruit. Zet de peren in een pan en giet
zoveel water bij dat ze juist onder staan. Breng ze aan de kook en laat de
peren 1½ uur op een laag pitje stoven. Vul een zakje met geweekte gort en
een zakje met de geweekte erwten (de zakjes moeten zo groot zijn dat ze
voor de helft gevuld zijn) en doe deze met het pekelvlees bij de peren. Laat
alles dan nog een uurtje zachtjes doorkoken. Schil de appeltjes, snij ze in
vieren en verwijder de klokhuizen. Was de kolen en wind er een touwtje om.
Doe alles in de pan met de overige ingrediënten en laat nog eens 30 minuten op een laag pitje zachtjes doorkoken. Schik alle ingrediënten op een
grote schaal en geef de gesmolten boter er in een kommetje bij.

Bonen en peren
Utrecht
750 g sperziebonen, 2 kg stoofperen, 1½ kg aardappelen, 250 g
(mager) gerookt spek,
1 metworst
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Schil de peren. Snij ze doormidden en verwijder de klokhuizen. Doe de peren samen met het spek in een grote pan. Giet er 1 à 1 ½ liter water bij. Laat
dit 1 ½ uur zachtjes stoven. Maak intussen de boontjes schoon en snij ze
doormidden. Schil de aardappelen. Snij ze in stukken. Voeg na 1 ½ uur de
metworst en de boontjes toe. Neem na 10 minuten het spek en de metworst
uit de pan. Voeg de aardappelen toe met eventueel wat zout. Leg spek en
metworst boven op het gerecht. Voeg eventueel nog wat water toe. Neem
als de aardappelen gaar zijn, het spek en de metworst uit de pan en giet het
kookvocht af. Vang het kookvocht op in een schaaltje en roer alles voorzichtig door elkaar. Voeg eventueel wat kookvocht toe zodat het gerecht niet te
droog wordt. Serveer spek en metworst er apart bij.

Aalsmeers roggebrood
Noord-Holland
Roggebrood, pekelvlees, stroop,
gestoofde stoofperen

Bedek sneden roggebrood met stroop en leg hierop pekelvlees en schijfjes
stoofperen.

Hete bliksem van stoofperen met klapstuk
Noord Holland
1½ kg roodkokende stoofperen, 3
deciliter water, 25 g pijpkaneel, 30
g suiker, 1½ kg aardappelen, zout.
2½ deciliter water, ½ tl zout, 5
peperkorrels, 1 laurierblaadje, 1
stukje foelie, 40 g klapstuk.

Boen de stoofperen schoon (niet schillen), snij ze in vieren en verwijder de
klokhuizen. Doe het water met de pijpkaneel en de suiker in een pan en laat
de peren 2 uur op een laag vuur stoven. Breng in een andere pan 2½ deciliter water aan de kook met wat zout, de peperkorrels, het laurierblaadje, het
stukje foelie en doe de klapstuk erbij. Laat de klapstuk op een laag vuur
ongeveer 2 uur zachtjes koken. Schil de aardappelen, snij ze in stukken en
doe ze met wat zout bij de stoofperen. Laat alles nog eens 30 minuten
zachtjes doorkoken. Haal de pijpkaneel eruit, giet de peren met de aardappelen af en stamp deze door elkaar. Haal de klapstuk uit de pan en zeef de
bouillon in een kom. Voeg zoveel bouillon bij de stamppot dat een smeuïge
massa ontstaat. Schep de hete bliksem in een schaal. Snij de klapstuk in
plakken en leg deze op de hete bliksem.

Spek met peren op z’n Hoeksewaards
300 g gezouten varkenshaas, 200
g gezouten spek, 1 varkenspoot, 6
Gieser Wildeman stoofpeertjes, 1
kg aardappelen, grove Franse
mosterd, peperkorrels, piccalilly,
knoflook

Snij het vlees in grove stukken, zet het op in koud water en laat dit ongeveer
2 uur (afhankelijk van de grootte van het vlees) op een zacht vuurtje trekken.
Regelmatig afschuimen. Haal het vlees uit het kookvocht. Kook de gewassen maar ongeschilde stoofpeertjes in circa anderhalf uur gaar in hetzelfde
kookvocht. Laat het vlees nog 15 minuten mee verhitten met de peertjes.
Kook ondertussen de aardappelen gaar.
Serveren: Het vlees en de peertjes worden in de bouillon geserveerd. De
aardappels, grove mosterd, piccalilly, knoflook en pepermolen op tafel zetten. Spek met peren eten we uit een diep(soep)bord. Schep wat bouillon op
elk bord en roer er grove mosterd door, doe hier het vlees, spek en aardappeltjes bij. Peper, knoflook en piccalilly naar smaak toevoegen. Ieder kan
naar voorkeur de peertjes al of niet geschild eten.

Peren op de vleesketel
Betuwe
2 kg stoofperen, 1 kg aardappels,
½ kg klapstuk, zout, witte peper,
1½ l water

De peren wassen, maar niet schillen. Doe ze in een pan met deksel en
schenk er zoveel water bij, dat ze net onderstaan. Stoof de peertjes zachtjes
gaar in ± 2 uur. Schil en kook de aardappels. Kook het klapstuk in ruim water in een half uur gaar. Voeg wat zout en peper naar smaak toe en snij het
klapstuk in plakken. Leg de peren op een voorverwarmde schotel met daaromheen het gesneden vlees. Om het vlees heen de gekookte aardappels.
Serveer de bouillon apart en strooi royaal witte peper over het klapstuk.
Varianten:
1). Het vlees na koken fijnhakken en door aardappelpuree mengen, serveer
dit in een schaal met de peren er omheen en bedekt met de saus.
2). Het vlees kan ook varkensribstuk, pekelvlees enz. zijn. Als stamppot heet
het Blauwe Bliksem
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Gebakken peren en perengebak

Stoofperen kunnen ook in taarten, vlaaien en gebak verwerkt worden. Gebakken
peren werden vroeger uitgevent. Witgekapte straatventsters stonden op klandizie te
wachten, aan wie ze met een lange ijzeren spies uit een ijzeren keteltje een peertje
verkochten. Als de verkoop tegen zat bleef de verkoopster aan het eind van de dag
met de “gebakken peren zitten”.

Gebakken peren
Stoofperen, suiker, boter

Het eenvoudigste recept is het volgende: de peren te wassen en in hun
geheel in een braadpan te bakken, druppel er wat water op, strooi er suiker
op en serveer het in het bakvocht.

Gebakken peren in brooddeeg
Stoofperen, bruine basterdsuiker,
brooddeeg, eigeel, saffraan, boter

Het klokhuis uitboren en opvullen met bruine suiker en een klompje boter.
De openingen dichtstoppen met deeg. De rest van de peer bedekken met
bijeengeschraapte deegresten en bakken. Ze werden in Vlaanderen in de
oven gestopt als het brood en het gebak er uit was gehaald en in de laatste
gloed gebakken.
Een variant is om ze zonder beslag in de pan te bakken, met wat saffraan
voor de smaak en wat eigeel voor de kleur.

Gebraeden peeren (recept uit de 15e eeuw)
4 stoofperen, gemberpoeder, kaneelpoeder, 1 taaitaaipop, 0,5 liter
witte zoete wijn, boter, wittebrood,
suiker

Doe de gemberpoeder en kaneelpoeder met de kleingesneden taaitaai door
de wijn en maak het fijn. Doe gesmolten boter in een ovenschotel. Leg de
gehalveerde peren zonder klokhuis in de schotel en giet de wijn met de
ingrediënten er over. Laat het indikken op een vuurtje, doe er dan de wittebroodkruim op en suiker. Dien het warm op bij vleesgerechten.

Rietperenpannekoeken (1)
225 g bloem, ½ l melk, 1 ei, wat
rietperenmoes en zout

Maak een glad beslag door de gezeefde bloem te kloppen met ei, zout en de
helft van de melk. Voeg dan de rest van de melk toe. Bak van dit beslag in
de koekenpan met wat hete boter heel dunne pannenkoekjes; bestrijk deze
met de perenmoes. Stapel ze op elkaar en snij de ‘taart’ in punten.

Rietperenpannekoeken (2)
100 g tarwebloem, ½ l melk, 3
eieren, zout, rietperenmoes
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Doe het gezeefde meel in een kom, maak een kuiltje in het midden, doe
hierin zout en eidooiers, roer van het midden uit het meel door de dooiers,
voeg telkens wat melk toe en meng alles tot een zeer gladde massa. Roer
hierdoor de stijfgeklopte eiwitten en bak van het beslag heel dunne pannenkoekjes (eigenlijk flensjes), nadat het beslag een paar uur gestaan heeft;
bak ze aan één zijde, leg er één op een verwarmde schaal, bedek het met
wat perenmoes, leg er een flensje op, enz. Eet ze warm of koud als taart, in
punten gesneden.

Rietperenpannekoeken (3)
100 g tarwebloem, ½ l melk, 3
eieren, zout, 4 in plakjes gesneden
gestoofde rietperen, sap van
stoofperen

Doe het gezeefde meel in een kom, maak een kuiltje in het midden, doe
hierin zout en eidooiers, roer van het midden uit het meel door de dooiers,
voeg telkens wat melk toe en meng alles tot een zeer gladde dunne massa.
Roer hierdoor de stijfgeklopte eiwitten, giet het beslag in een kan en maak
pannenkoekjes door het beslag in een koekenpan te gieten. Druk de schijfjes rietperen die met stoofperensap op kleur waren gebracht, in het beslag.
Eet ze koud of warm in punten gesneden.

Boekweitpannekoeken met peren
350 g boekweitmeel, 3 dl melk, 2
eieren, wat zout, water, 15 g gist,
wat lauwe gesmolten boter (reuzel), 250 g sappige peren, boter of
vet om in te bakken, suiker (en
kaneel)

Maak een beslag van het meel, de eieren, de gist, die met wat lauwe melk is
glad geroerd, de lauwe gesmolten boter, de rest van de lauwe melk en eventueel nog wat lauw water. Laat het beslag 1 a 1½ uur op een lauwe plek
rijzen. Schil ondertussen de peren, snij ze in stukjes en verwijder de klokhuizen; roer de stukjes en wat zout door het gerezen beslag en bak hiervan
pannenkoeken in het hete vet en bestrooi ze met suiker (en kaneel).

Perentaart met hazelnoten en chocolade
1 kg stoofperen, 50 g suiker 1
stukje pijpkaneel, 100 g bloem,
eventueel 1 ei, 60 g basterdsuiker,
50 g boter, geraspte citroenschil,
suiker
Zandtaartbodem
6 eieren, 120 g suiker, 60 g boter,
120 g gemalen hazelnoten, 100 g
bloem, 2 tl vanillesuiker
Notendeeg
100 g bloem 150 g boter, 2 eieren,
120 g suiker

De peren schillen, in tweeën snijden en ontdoen van de klokhuizen. Laat
aan 5 halve peren de steeltjes zitten. In weinig water met suiker en kaneel in
ongeveer 1 uur zachtjes gaar stoven.
Zandtaartboden: Doe alle droge ingrediënten in een kom, meng ze goed
door elkaar. Voeg de boter er aan toe en snij deze met twee mesjes tot
grove klonten door het droge mengsel heen. Doe er dan eventueel 1 ei of 1
eierdooier bij. Kneed dit alles met één koele hand tot een samenhangende
bal. Kneed vooral niet langer dan nodig is om het deeg tot een bal te vormen. Laat het deeg minstens een half uur opstijven. Daarna op een met
bloem bestoven aanrecht uitrollen tot een grote ronde lap. Bekleed daarmee
een beboterde springvorm. Plaats deze ± 20 minuten in een matig warme
voorverwarmde oven. Laat de taartbodem afkoelen in het blik.

Notendeeg: De eieren scheiden in dooiers en eiwit. De eierdooiers, suiker
en boter in een grote kom door elkaar roeren. Vervolgens de noten en de
Crème
bloem toevoegen. Dit geheel goed roeren. Het stijfgeklopte eiwit erop leggen
Boter, 120 g bittere chocolade 60 g en erdoorheen scheppen. Doe dit in een opnieuw ingevette springvorm en
poedersuiker
plaats deze in een matig warme voorverwarmde oven. Na ongeveer drie
kwartier het notendeeg uit de oven halen en laten afkoelen.
Garnering
180 g geschaafde hazelnoten,
slagroom, wat rode gekonfijte
vruchtjes

Crème: De boter met de poedersuiker in een kom schuimig kloppen. De
eieren, suiker en vanillesuiker in een klein pannetje door elkaar kloppen. Dit
pannetje au bain-marie zetten en blijven roeren, totdat de crème is gebonden. Als de crème onder af en toe roeren is afgekoeld, het botermengsel
erdoor roeren. Vervolgens de gesmolten en afgekoelde chocolade aan de
crème toe voegen.
Garnering: De zandtaartbodem bedekken met de plakjes peer. Het notendeeg horizontaal doorsnijden. Leg de helft hiervan op de peren en bedek ze
met één derde van de crème. De andere helft van het deeg hierop leggen.
Bovenkant en zijkant met crème bestrijken en de geschaafde hazelnoten
hier tegenaan plakken. De halve peren met de steeltjes naar het midden
boven op de taart leggen en garneren met de slagroom en de halve gekonfijte vruchtjes. De taart in de koelkast plaatsen tot aan het serveren.
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Warme perentaart
1 kg stoofperen, 50 g suiker, 100 g
pitloze druiven, 150 g witte basterdsuiker, 1/2 l rode wijn, ½ tl
kaneelpoeder, 3 el cognac, 1 pak
diepvries - bladerdeeg (250 g), 100
g boter, poedersuiker

De stoofperen schillen, in partjes snijden en het klokhuis verwijderen. De
peren in de rode wijn met de suiker in ca. 45 minuten stoven. Peren laten
uitlekken. Verhit 50 g boter in een pan. Bak hierin de peren samen met de
druiven, 75 g basterdsuiker, de kaneel en de cognac op een hoog vuur (5
minuten). Verwarm de oven voor op 200 graden. Laat het bladerdeeg zacht
worden. Smelt de rest van de boter en vet een taartvorm van 24 centimeter
in. Bedek de taartvorm met een laag bladerdeeg en bestrijk dit met de wat
gesmolten boter. Zorg dat het deeg ruim over de rand valt. Maak zo nog
twee lagen. Schep het perenmengsel in de taartvorm en vouw het overlappende deeg naar binnen. Bestrijk de rest van het bladerdeeg met boter,
verkreukel het wat en schik het op de taart.Bestrooi de taart met poedersuiker en besprenkel hem met boter. Bak de taart in het midden van de oven in
ca.30 minuten gaar en mooi bruin. Strooi vlak voor het serveren wat poedersuiker over de taart.

Peren op Brioche
6 stoofperen, 50 g suiker, 100 g
geraspte chocolade

Doe het deeg in een beboterd cakeblik en Iaat het ± 45 minuten rijzen in een
warme voorverwarmde oven. Snij de afgekoelde cake in 12 plakken, bestrooi ze met suiker en laat ze 5 minuten in de oven roosteren. Schil de
Briochedeeg
peren, snij ze in tweeën en kook ze gaar in weinig water met de suiker.
275 g bloem, 25 g gist, 25 g suiker, Stoofperen ± 1 uur; handperen ± I5 minuten. Laat de peren goed uitlekken
5 el suiker, 2 tl zout, 3 eieren, 100 en droog de afgekoelde peren af. Plaats op elke plak brioche een 1/2 peer.
g boter
Garneer de peren met de geraspte chocolade.
Briochedeeg
25 g bloem in een grote kom doen. In het midden een kuiltje maken en de
gist erin brokkelen. I tl suiker en lauw warm water toevoegen. Dit geheel
roeren, totdat er een egaal deeg heeft gevormd. De kom afdekken met een
doek en 60 minuten op een warme plaats laten rijzen. Voeg de rest van de
bloem, suiker, zout, eieren en de in klontjes gesneden boter toe. Dit mengsel
goed kneden, totdat er blazen ontstaan.

.

Peren in Brioche
Deeg: Zie Briochedeeg in het vorige gerecht

4 kleine stoofperen, 50 g suiker, 1
eidooier, boter, 4 el rode of zwarte
bessengelei, kirsch
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Stoof de peren in weinig water met de suiker zachtjes gaar. Handperen ± 15
minuten; stoofperen ± 1 uur. Van het deeg 4 balletjes vormen met een doorsnee van ± 3 cm. Uit de rest van het deeg 4 gelijke grote ballen vormen (de
peren moeten er in kunnen!). De balletjes op de ballen plaatsen en met de
los geklopte eierdooier bestrijken. De ballen nog 20 minuten laten rijzen op
een warme plaats. Vervolgens de Briocheballen gedurende 35 minuten laten
rijzen in een voorverwarmde oven. Schil de peren en Iaat de steeltjes eraan
zitten. De peren laten uitlekken en de afgekoelde peren daarna drogen. De
brioches uit de oven halen. De afgekoelde brioches van binnen met wat
boter insmeren en de peren erin zetten. De brioches met peren nog 5 minuten in de oven plaatsen. De bessengelei en de kirsch door elkaar roeren. Als
de brioches uit de oven komen, wat bessengelei over de peren verdelen.
Heet of koel serveren.

Afbeeldingen van oude stoofpeerrassen

Avezaathse Kapel

Dorothee Royale

Flambouw
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Brederode

Drielse Groene

Fertillon

Foppenpeer

Pondspeer

Provisiepeer

St- Remy

Roem van Altena
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Ronde Gratiool

Spekpeer

Spiegelpeer

Twee typen

Winterbergamotte

Witte Kozijn

Zandpeertje
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Zomerlouwtje

Winterlouwtje

Winterrietpeer

Zoutewelle

Afbeeldingen van bekende handperen, die als stoofpeer werden gebruikt

Dirkjespeer

Comtesse de Paris

Goudbal

Kruidenierpeer (Oomskinderenpeer
)

Noord-Hollandse Suikerpeer
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Zwijndrechtse Wijnpeer

Afbeeldingen van beroemde buitenlandse keukenperen

Angleterre d’Hiver

Black Worcester

Curé
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Belle Angevine

Bon Chretien d’Espagne

Franse Spikkelpeer

Bezy d’Hery

Bergamotte Fortunée

Certeau

Hellmann’s Melonenbirne

Bronze d’Énghien

Idaho

Kuhfuss

Martin Sec

Rateau

Tardive de Toulouse
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Michelsbirne

Poire de Tonneau

Poire de Pretre

Tarquin

Paterspeer

Queenbirne

Veldenzer

Perenvlaai met rode wijn
750 g peren, 1 pak kruimeldeeg
sap van 1 citroen, 60 g amandelschilfers, 1 el fijne griessuiker, 1/8
l rode wijn, 2 blaadjes gelatine, 1
pakje vanillesuiker, citroensap, 1
snuifje kaneel, 1 klontje boter

Snij de geschilde en ontpitte peren in gelijke partjes en bedruip ze meteen
met citroensap om verkleuring te voorkomen. Rol het deeg uit en bekleed
daarmee een beboterde springvorm. Bestrooi de deegbodem met amandelschilfers en schik er dakpansgewijs de perenpartjes bovenop. Bestrooi
met suiker en bak 45 minuten in een op 180°C voorverhitte oven. Breng de
rode wijn op smaak met vanillesuiker, citroensap en kaneel en breng aan
de kook. Neem van het vuur en roer er de voorgeweekte en uitgeknepen
gelatine door. Laat het oplossen. Verdeel de saus over de perentaart en
laat ze goed opstijven in de koelkast. Verwijder de springvorm en serveer
het. Vervang eventueel een deel van de rode wijn door een borrelglaasje
rode port of een klein glaasje kersenlikeur.

Kugel met peren
Vier pond stoofperen, pond meel,
heel pakje boter (250 g), zakje
vanille suiker, ons rozijnen, amandelsnippers, gembersnippers, 2
ons suiker (geraspte citroenschil)
van ongeveer een halve citroen,
half glas warm water, kaneel

Schil de peren. Zet de peren op in een grote pan, in een bodem water. Voeg
een flinke scheut kaneel en geraspte citroenschil aan het water toe. Laat
zachtjes koken. Maak van alle deegingrediënten een deegbal. Als je wilt,
kan daar ook nog wat kaneel bij en evt. wat geraspte citroenschil. Dat pakt
niet echt goed en dat komt omdat bij de deegbal nog een klein scheutje
perenkookvocht moet. Schep een ruimte midden in de pan met peren, en leg
daarin de platgedrukte deegbal. Schep er weer wat peertjes overheen, en
laat de boel een uur of zeven op 'n heel erg laag pitje stoven

Gebakken perenschijfjes
500 g stoofperen, 150 g zelfrijzend
bakmeel, melk, zout, suiker, boter

Maak een beslag van meel, melk, zout en suiker. Schil de peren en snij ze in
½ cm dikke schijfjes. Dompel elk schijfje in het beslag en bak ze in een koekenpan mooi bruin. Bak ze niet te vlug omdat anders de peer niet gaar
wordt. Presenteer de gebakken perenschijfjes warm, met wat suiker bestrooid.

Stoofpeer Herfstvlaai
Vlaaibodem, ½ l geklopte slagroom, ½ kg gestoofde peertjes,
karamel, chocoladevlokken en
cacaopoeder, schuimpjes

Meng de stijfgeklopte slagroom met de stoofpeertjes.Strijk de helft van deze
vulling op een vlaaibodem (iets bol opstrijken). Maak een crème van de
slagroom en karamel (eerst 1/3de deel van de slagroom mengen met de
ingrediënten en daarna de rest erdoor doen). Bestrijk met de crème de bovenkant van de vlaai (op de stoofpeervulling) en tamponeer de vlaai grof met
een plat breed mes af. Strooi de chocoladevlokken en cacao poeder over de
vlaai. Spuit 3 x 3 paddestoelvoetjes op de vlaai met karamelslagroom.
Plaats op de voetjes een schuimpje.

Perentimbale
250 stoofperen), 5 dl bessensap of
een ½ l mengsel van rode wijn en
half bessensap, desgewenst kaneel, 125 g suiker, 11 melk, wat
zout, 50 g suiker, 80 g gemalen
rijst, 2 eieren, citroensap.
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Kook de peren in het bessensap/wijnmengsel met kaneel tot ze zacht zijn.
Voeg zonodig wat water toe; maak er puree van en voeg de 125 g suiker
toe. Kook de melk met het zout, voeg erbij de gemalen rijst, de 50 g suiker,
de geklopte eidooiers en het citroensap. Leg de perenpuree laag om laag
met de gemalen rijst in een vuurvasten schotel en spreid er het zeer vast
geklopte eiwit over uit. Zet den schotel een kwartier in een zachte oven en
dien hem warm of koud op.

Perentaartjes
8 kleine stoofperen, 50 g suiker, 2
tl, 2 tl kaneel, 250 g bloem, 1 ei,
125 g boter, 75 g suiker, 1 tl zout.
Zwarte bessengelei, 2 eiwitten, 50
g poedersuiker

Schil de peren, snij ze in tweeën en haal de klokhuizen er voorzichtig eruit.
Met 50 g suiker en kaneel zachtjes in ± I uur gaar stoven.
Deeg: Doe de bloem in een grote kom, maak in het midden een kuiltje en
voeg het ei, klontjes boter, suiker en zout toe. Dit geheel met één koele hand
tot een egaal deeg kneden. Laat het ± 1 uur op een koele plaats rusten. Rol
daarna het deeg op een met bloem bestoven aanrecht uit tot een lap van ±
1/2 cm dikte. Snij hier 16 peervormige lapjes uit, die iets groter zijn dan de
halve peertjes. Leg de lapjes op een beboterd bakblik. Gedurende 20 minuten in het midden van een voorverwarmd warme oven bakken. Haal de
koekjes voorzichtig met een pannenkoekmes van het blik en laat ze afkoelen
op een rooster.
Vulling
Maak een vulling van geklopt eiwit met suiker geroerd door de bessengelei

Stoofperenkwarktaart
Bodem: 11 g volkorenmeel, 100 g
Tarwebloem, 50 g Boter, 50 g
Gemalen amandelen, 50 g honing,
Vulling: 4 gestoofde peren, 500 g
kwark, 3 eieren, 2 el honing, 2 el
tarwebloem
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Meng de ingrediënten voor de bodem tot een soepel deeg, voeg zonodig
wat water toe. Rol het deeg uit en bekleed er een ingevette springvorm
mee. Laat het deeg een kwartiertje voor bakken in een warme oven. Maak
intussen de vulling gereed door de kwark te menden met de eieren, honing
en tarwebloem. Haal de voorgebakken bodem uit de oven, leg hierop de in
partjes gesneden stoofperen, doe daarop het kwarkmengsel. Bak het af in
een uur op 180 graden. Dit geeft een mooi bruin korstje. Voorzichtig af
laten koelen en koud serveren.

Dessert

Stoofperen met vla of rijstebrij
Stoofperen, vla of rijstepap, naar
smaak: kaneel, amandel, chocoladevlokken

Stoofperen met vanillevla of rijstepap en slagroom of met gekopt en gezoet
eiwit is een bekende ouderwetse delicatesse, eventueel afgemaakt met
kaneel en chocoladevlokken. Dit toetje is in de winter ook warm erg lekker.
Stoofperen met chocoladevla wordt wel Poire Helène of Perenheleentje
genoemd. De afgekoelde stoofperen worden bedekt met een koude chocolade crème en afgemaakt met een paar gepelde amandelen.

Peren au chocolat
4 grote stoofperen, 100 g suiker, 1
chocolade melkreep, 1 el kirsch

De peren schillen (de steeltjes eraan laten) en de onderkant recht afsnijden,
zodat de peer kan blijven staan. De peren in weinig water met de suiker ± 1
uur gaar stoven en in het water laten afkoelen. De chocolade au bain-marie
smelten met de kirsch. De afgekoelde peren laten uitlekken, afdrogen en op
een rooster plaatsen. Twee maal met chocoladesaus overgieten.

Stoofperenschuimkop
¾ kg stoofperen, ong. 150 g suiker, 2 eiwitten, 100 g bitterkoekjes,
schil van sinaasappel of citroen,
wat rum of marasquin

Schil de peren, snij ze in tweeën of vieren en verwijder de klokhuizen; zet de
vruchten op met een paar centimeter water boven de panbodem en de dunne sinaasappel (citroen)schil. Breng de peren aan de kook en laat ze gaar
koken. Strooi er onder het koken ong. 50 g suiker door. Doe de peren dan in
een vuurvast schotel, giet er wat van het kooknat op en strooi er de gekruimelde bitterkoekjes over, die van tevoren met rum of marasquin zijn besprenkeld. Bedek alles met het stijfgeklopte eiweit dat met de overige 100 g
suiker is vermengd en zet de schotel in een zeer lauwe oven tot het schuim
bros en heel lichtbruin is. Dien het gerecht warm of koud op.

Prinsessenperen
4 stoofperen, 50 g suiker, ½ l melk,
2 eieren, 3 el suiker, 1 el maïzena,
5 cl kirsch, 4 gekonfijte kersjes, 30
g sukade

Schil de peren. Laat de steeltjes eraan en was ze. Stoof de peren met de
suiker gaar gedurende 1 uur op een zacht vuurtje. Kook de melk met de
aangemaakte maïzena en voeg de geklopte eieren met de suiker langzaam
maar steeds roerend door de melk. Giet deze crème in een kom en leg de
peren met de steeltjes naar elkaar toe in het midden. Kook het perenvocht 7
minuten op een flink vuur in en voeg de kirsch eraan toe. Giet dit mengsel uit
over de peren. (Garneer de schotel met de vruchtjes en de sukade).

Poire à la crème
8 stoofperen, 1 pakje vanillesuiker,
½ citroenschil, 50 g suiker, ½ l
melk, 4 eierdooiers of 2 eieren, 50
g suiker
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Schil de peren en laat de steeltjes zitten. Laat de peren minstens 1 uur stoven met de vanillesuiker, citroenschil en suiker. De peren goed laten uitlekken. Het vocht nog 5 minuten goed laten inkoken tot siroop. Kook de melk
met 50 g suiker. Klop de eierdooiers los en voeg de gekookte melk langzaam toe. Laat de crème dik worden op een klein vuurtje of au bain-marie,
maar blijf steeds goed roeren. Gaat de crème toch schiften, dan even met
de mixer kloppen. Leg de uitgelekte peren op een voorverwarmde schaal,
giet de peren siroop erover en geef de crème apart erbij.

Geflambeerde peren
8 stoofperen, 50 g suiker, 40 g
boter, 1 sinaasappel, 1/2 citroen,
geraspte sinaasappelschil, 80 g
suiker, marasquin, cointreau,
kirsch

Schil en snij de peren in tweeën. Haal de klokhuizen eruit. Stoof peren in
weinig water met de suiker gaar op een zacht vuurtje. Stoofperen ± 1 uur;
handperen ± 15 minuten. Laat de peren goed uitlekken en droog ze af.
Smelt in een koekenpan of in een koperen flambeerpan op flink vuur de
boter en roer er sinaasappelsap, citroensap, suiker en de sinaasappelschil
doorheen. Laat al roerend de suiker oplossen en vervolgens doorkoken, tot
de oplossing gaat caramelliseren. Doe vervolgens de peren in de pan en zet
de pan op bij voorbeeld een fondue spiritusstel op een bijzettafel bij uw gasten, want nu kan het flamberen beginnen. Schenk de marasquin bij de peren, Iaat dit goed warm worden en schenk, als dit is verdampt, cointreau en
kirsch bij de peren. Wacht even en schud de pan zo, dat de vlam in de pan
slaat, of steek de drank met een lucifer aan. Schud de pan nog even en
schep de vlammende peren op vier bordjes. Met ijs, vanillevla of slagroom is
dit gerecht een feestelijk dessert.

Peren op z’n Duits
8 stoofperen, 250 g rode bessen of
frambozen, 50 g suiker, 4 eiwitten,
zout, 30 gr--------. gehakte amandelen, 30 g suiker, boter

De peren schillen, in vieren snijden en ontdoen van hun klokhuizen. De
stoofperen in ± I uur en de handperen in ± 15 minuten gaar sloven met de
suiker. De rode bessen of de frambozen de laatste 10 minuten toevoegen.
Als de peren gaar zijn, deze met de bessen of de frambozen in een beboterde vuurvaste schotel leggen en bedekken met het met wat zout stijfgeklopte
eiwit. Hierover de suiker en de amandelen strooien en het geheel plaatsen in
een voorverwarmde hete oven gedurende 15 minuten, totdat het eiwit een
goudbruine tint krijgt. Koud en warm smaakt dit gerecht uitstekend.

Stoofperen met pruimen
600 g stoofperen, 2 dl rode wijn, 1
kaneelstokje, 3 kruidnagels, 75 g
suiker, 1 zakje pruimen zonder pit

Schil de peren en laat de steeltjes eraan zitten. Breng ze met wijn, kaneel,
kruidnagels en suiker aan de kook en laat ze 50 minuten stoven. Voeg 20
minuten voor het einde van de kooktijd de pruimen toe.

Peren met karamel
100 g suiker, 4 dl melk, ½ vanillestokje, zout, ei, 1 ei, 25 g maïzena,
1 dl slagroom, 4 stoofperen, 50 g
suiker, citroensap, kaneelpoeder of
geraspte chocolade, 1/8 l slagroom
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Laat in een pan met dikke bodem de suiker diepbruin caramelliseren, onder
af en toe schudden. Neem de pan tijdig van het vuur. Driekwart van de melk,
wat zout en het vanillestokje toevoegen, dit aan de kook brengen en even
laten trekken. Roer de eierdooier, de maïzena en de rest van de koude melk
tot een papje. Sla het eiwit stijf. Giet een deel van de kokende karamelmelk
zonder vanillestokje aI roerende bij het papje. Giet alles weer terug in de
hete melk en blijf roeren, tot de vla kookt. Voeg de room toe en, als de vla
weer heet is, het stijf geslagen eiwit. Neem de pan van het vuur, Iaat de vla
koud worden en giet deze in een schaal. Schil de peren (Iaat de steeltjes
eraan zitten), snij ze in tweeën en haal de klokhuizen eruit. Stoof de peren in
weinig water met suiker zachtjes gaar. Handperen ± 15 minuten; stoofperen
± I uur. Besprenkel de uitgelekte, afgekoelde en afgedroogde peren met
citroensap en rangschik ze met de steeltjes naar buiten op de karamelpudding. Direct voor het serveren garneren met kaneel en slagroom.

Perenpudding
4 stoofperen, 50 g suiker, 2 kruidnagelen, 1 pijpje kaneel,
1/8 l rode wijn, 1 citroenschil, sap
van een halve citroen, 15 gelatineblaadjes, 4 gekonfijte vruchtjes of
rozijnen.

Schil de peren, snij ze in tweeën en kook ze in weinig water met suiker,
pijpkaneel en kruidnagels in ± 1 uur gaar. Kook het vocht van de peren ± 7
minuten in. Haal de kaneel en de kruidnagel eruit, voeg de witte wijn, de
citroenschil en het citroensap hieraan toe en Iaat dit nog 3 minuten doorkoken. Vervolgens de geweekte en uitgeknepen gelatineblaadjes toevoegen.
Rangschik de peren met de platte kant op een schaal, die goed nat is gemaakt. Probeer in de klokhuisholte een vruchtje of een paar rozijntjes te
stoppen. Giet nu de gelatine over de peren, laat het geheel afkoelen en
draai schaal om op een bord. Presenteer de pudding b.v. met een vanillesaus.

Stoofperentoetje met beschuit
750 g stoofperen, 8 niet te grote
beschuiten, ongeveer 35 g suiker,
een stukje citroenschil, een
scheutje azijn, bessen- of bramensap, desgew. wat kaneel en marasquin of rum

Schil de stoofperen en snij ze in vieren; verwijder de klokhuizen. Laat de
peren in ruim water, waaraan het stukje citroenschil en den azijn of het
vruchtensap is toegevoegd, zachtjes gaarkoken. Voeg de suiker toe en laat
de peren nog enige tijd koken. Schep de peren uit het vocht en laat ze op
een zeef uitdruipen. Leg daarna enige partjes op een beschuitje dat even in
het perensap is geweekt en daarna met marasquin of rum is besprenkeld.
Strooi er wat kaneel overheen

Peren à Anthénor
8 à 10 stoofperen, 40 g suiker, ½ l
vanillevla, 75 g maïzena, 8 eieren,
zout, 80 g boter, 50 g gepelde,
gebrande amandelen, room, 20 g
boter, 20 g suiker

Kook de geschilde en in partjes gesneden stoofperen in water met 40 g
suiker. Vermeng de vla met room en gemalen amandelen. Giet dit in een
vuurvaste schaal, doe daarop de stukjes peer en giet er de 20 g gesmolten
boter overheen. Laat het in de oven goed warm worden en strooi er wat
suiker overheen.

Stoofperen met griesmeel
500 g mooi rood gestoofde peren,
¾ I melk, citroenschil, griesmeel,
60 g suiker, wat zout, eventueel 3
lepels chocoladevlokken

Trek de citroenschil op een zacht vuur langzaam af in de melk, verwijder de
schil en breng de melk aan de kook. Strooi er het griesmeel, het zout en de
suiker in en laat het mengsel gaarkoken. Leg onder in een diepe schotel de
peren in hun gebonden nat, hierop de pap en strooi op de bovenkant desgewenst met chocoladevlokken. Dien het warm of koud op.
N.B. het gerecht maakt in een glazen schoteltje een aardig effect door de
verschillende lagen die dan zichtbaar worden.

Rode stoofperen met roomijs
750 g (roodkokende) stoofperen, 1
tl kaneel, 3 el suiker, 1 deciliter
(zoete rode wijn), ¼ liter (noten- of
kaneel- of vanille)roomijs, 1 tl
aardappelmeel
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Schil de stoofperen. Laat de steeltjes eraan zitten. Zet ze rechtop in een
pan. Voeg de kaneel, suiker, wijn en 2 dl water aan de peertjes toe. Breng
het aan de kook. Leg het deksel op de pan, draai het vuur laag en laat de
peertjes in ca. 2 uur gaar stoven. Neem de gare peertjes voorzichtig uit de
pan en zet ze op 4 borden. Schep het ijs ernaast. Roer het aardappelmeel
glad met 1 el water. Roer het aangemengde aardappelmeel door het kookvocht. Blijf roeren totdat het vocht lichtgebonden is. Schenk het over de
peertjes en het ijs.

Stoofpeertjes met kaneelijs
4 tot 6 stoofperen, 4 dl rode wijn,
4 tl kaneelpoeder, 2 el honing, 3
kruidnagels, kaneelijs, slagroom

Doe de wijn met kruidnagels, kaneelpoeder en honing in een pan en breng
alles aan het aan de kook. Schil in de tussen tijd de peren, snij ze in vieren
en ontpit ze. Doe ze in de kokende wijn en voeg indien nodig water toe zodat de peren onder staan. Zachtjes een uurtje laten koken. Saus op een
bordje scheppen, peren erop rangschikken en bolletjes kaneelijs er bij leggen. Garneren met slagroom.

Stoofpeertjessorbet
400 g gestoofde peertjes, citroen
sap, 100 ml rode port, kaneel,
basterdsuiker, 4 verse vijgen

Ruim van te voren stoofpeertjes uit laten lekken en het vocht bewaren. Peertjes met citroensap besprenkelen, invriezen in de diepvries. Minstens 3 uur
laten vriezen. Het stoofvocht van de peertjes met rode port, kaneel en suiker
inkoken, af laten koelen en in de koelkast bewaren. Vijgen in plakjes snijden
en vier brede sorbet- of wijnglazen er mee bekleden. Met de mixer of keukenmachine de peertjes en de portsiroop pureren. De sorbet in glazen
scheppen en direct serveren.

Stoofperen met wijnsaus en chocola (zonder zuivel)
1 kg stoofperen, 1 dl rode wijn,
vanillesuiker, suiker, kaneel, kruidnagel, chocoladereep.

Peren door de helft doen en schillen. Het binnenste en het steeltje hoeven
niet verwijderd te worden, wel het kelkje. Stoven in water met flink wat suiker, rode wijn, vanillesuiker, kaneel en kruidnagel. Dit vocht wordt het sausje. Bij het opdienen kan de chocoladereep in een pannetje au bain marie
gesmolten worden (niet laten borrelen, dan brandt de suiker aan) en in sliertjes er overheen gedrapeerd worden.

Chinese stoofpeertjes
4 stoofperen, 2 koppen groene
thee, 2 stukjes gember, ½ citroen,
1 kop suiker, Ingrediënten voor
saus: 1 kop yoghurt, ½ kop karnemelk, 1 tl ahornstroop, fijngehakte pistachenoten

Pel de peren en ontdoe hen van de klokhuizen. Pocheer de peren in een mix
van groene thee, gember, citroen, en suiker. Haal de peren uit het vocht en
laat hen afkoelen. Maak een saus van yoghurt, karnemelk, en ahornstroop.
Snij de peren in tweeën, daarna in dunne plakjes. Leg de plakjes als een
waaier in een schaal en schenk de saus er overheen. Strooi er als laatste
wat fijngehakte pistachenoten over heen.

Wijnstoofpeertjes met crème de cassis
2 kg roodkokende stoofperen, ½ l
droge witte wijn, 1 dl crème de
cassis, 100 g suiker, 3 kruidnagels,
0.5 tl koekkruiden, 2 tl citroenrasp,
1 kaneelstokje, 2 el aardappelmeel, 2 takjes groene munt, grote
pan
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De peertjes schillen, steeltjes en kroontjes eraan laten zitten. In pan wijn,
crème de cassis, suiker, kruidnagels, koekkruiden, citroenrasp en kaneelstokje aan de kook brengen. Al roerend suiker laten oplossen. Peertjes in
wijn leggen en afgedekt op laag vuur in ca. 3 uur gaar stoven, halverwege
voorzichtig keren, zo nu en dan vocht aanvullen. Peertjes voorzichtig uit
stoofvocht nemen en in schaal zetten. Stoofvocht boven andere pan zeven.
Opnieuw aan kook brengen. Intussen in kopje aardappelmeel met 2 el koud
water gladroeren. Mengsel al roerend aan stoofvocht toevoegen en blijven
roeren tot licht gebonden saus ontstaat. Saus over peertjes gieten en laten
afkoelen. Afgedekt in koelkast zetten. De schaal met stoofpeertjes ca. 30
minuten voor gebruik uit koelkast nemen. Garneren met munt. Warm of koud
serveren.

Stoofpeertjes met stiltonkaas
4 roodkokende stoofpeertjes, ½
citroen, 2 dl rode port, 100 g lichtbruine basterdsuiker, 1 kaneelstokje, 1 kruidnagel, mespunt nootmuskaat, 150 g blue stiltonkaas, 8
walnoten

Schil de peertjes, snij ze in vieren en verwijder de klokhuizen. Boen de citroen onder koud stromend water goed schoon en schil hem dun. Breng de
port met 1 dl water in een pan aan de kook en los al roerend de suiker erin
op. Voeg het kaneelstokje, de kruidnagel, nootmuskaat en citroenschil toe.
Leg de peertjes in de portsaus en stoof ze afgedekt op laag vuur in ca 15
minuten beetgaar. Neem de citroenschil en de kruidnagels uit het stoofvocht
en laat de peren afgedekt afkoelen. Snij de stilton in reepjes. Rangschik op 4
bordje 4 partjes peer, verdeel de stilton ertussen, garneer met de walnoten
en schenk er het stoofvocht over.

Kokospeertjes
8 mooie stoofperen, 25 g verse
kokos of santen, hotelcake, gelatineblaadjes

Schil de stoofperen en snij ze in mooie plakjes van ongeveer een halve cm
dik. Kook ze in 10 minuten gaar in wat rode wijn met suiker (of in een rode
dessertwijn). Snij de hotelcake in plakken van 2 cm dikte en beleg deze met
de gare peertjes. Week de gelatine blaadjes ongeveer 2 minuten in koud
water en voeg ze dan toe aan het kookvocht van de peertjes. Voeg ook de
kokos toe aan het kookvocht. Au bain marie afkoelen en wachten tot het dik
wordt. Daarna de gelei over de peertjes draperen en opdienen.

Peerkes met kruidenwijn
12 kleine stoofpeertjes, geschild,
maar met de steeltjes er nog aan,
1 f/es fruitige rode wijn, 1 citroen,
gepeld, het wit verwijderd en in
plakjes gesneden, 4 kruidnagels,
180 g suiker, ½ Vanillestokje gespleten, of 1½ tl vanille-extract, 3
stukjes pijpkaneel (elk 5 cm lang),
stukje citroenschil (2,5 cm), 6
blaadjes munt ter garnering

Leg de peren in een middelgrote, zuurbestendige pan. Giet er zoveel wijn bij
dat de peren helemaal onder staan. Steek de 4 kruidnagels in 4 schijfjes
citroen en doe ze, met alle ingrediënten behalve de munt, bij de peren in de
pan. Breng alles aan de kook, zet het vuur heel laag en laat de peren, zonder
deksel, 25 tot 35 minuten sudderen. De peren moeten dan zacht maar niet
stuk gekookt zijn. Doe de peren over in een schaal. Kook het pocheervocht
op een hoge vlam tot tweederde in om de smaak te concentreren. Dit Kan 15
minuten duren. Giet de siroop over de peren – met kaneelstokjes en al - en
laat alles afkoelen. Laat de peren een paar uur of liever tot de volgende dag
staan, zodat ze de aroma’s van de wijn goed kunnen opnemen. Ze krijgen
een mooie, vermiljoenrode kleur. Serveer de peren op kamertemperatuur
In België worden ze vaak als bijgerecht gegeten, bij gebraden wild zwijn of
ree, en altijd bij de kerstkalkoen
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Stoofperenrassen in Nederland
Van de vele oude perensoorten, die vroeger gestoofd werden, is slechts een klein deel als echte stoofperen te zien.
Vaak werden handperen gebruikt, die nog een prima stoofpeer opleverden als ze als handpeer in Nederland niet goed
rijp werden. Overigens blijken sommige “echte” stoofperen,
zoals de Witte Kozijn en de Zoete Brederode, na een warme
zomer en na lange rijping ook als handpeer bruikbaar. Het
onderscheid tussen stoofpeer en handpeer was en is daarom
niet altijd precies af te bakenen.
Veel buitenlandse keukenperen zijn hier als stoofperen geïntroduceerd. In de literatuur wordt van deze rassen vermeld
dat ze als keukenvrucht dienen of gekookt kunnen worden.
Soms staat er bij vermeld dat ze geschikt zijn als stoofperen.
Bij andere staat dit niet vermeld, deze kunnen ook als gebaks-, sap-, of droogperen zijn bedoeld. Er zijn al met al
vroeger veel stoofperenrassen in Nederland geteeld. Vele
ervan zijn zeer zeldzaam geworden zoals Bongerspeer, Enkele Rietpeer, Foppenpeer, Heerepeer, Kelmonder Grijske,
Kreeftspeer, Lange Gratiole, Roem van Altena, Westlands
Winterlouwtje en de Zomerrietpeer.
Geheel verdwenen zijn waarschijnlijk Ananas, Conqueste,
Tuinpeer en Van Beneden. Ook komen de namen van veel
buitenlandse keukenperen voor bij Nederlandse pomologische schrijvers in de 19e eeuw zoals Ottolander en Uilkens.
Ze zullen hier ooit aangeplant zijn.
België: Bronzée d’Enghien, Bruine Kriekpeer, Colmar van
Mons, Franse Spikkelpeer, Herselosse, Paterspeer.
Duitsland: Dyker Schmalzbirne, Hellmanns Melonenbirne,
Kuhfus, Queenbirne, Veldenzer.
Engeland: Belle angevine, Black Achan, Black Worcester,
Belmont, Harrington‘s Victoria, King Edward, Virulam.
Frankrijk: zeer veel soorten. Om de bekendste te noemen:
Angoucha, Bezi d’Héry, Certeau, Gilles-ó-Gilles, Madame
Levasseur, Martin Sec, Sarrazin.
Ze zijn bij ons te weinig verspreid om ze als Hollandse stoofperen te beschouwen en worden daarom niet beschreven.
De hierna beschreven soorten gelden als onze Nederlandse
stoofperen. Enkele zijn in Nederland nog (spaarzaam) in de
teelt, van anderen zijn door de Noordelijke Pomologische
Vereniging bomen van aangetroffen.
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De list stoofperenrassen is aangevuld met een viertal handperen, die vroeger veel gestoofd werden, n.l. Comtesse de
Paris, Kruidenierspeer, Noord-Hollandse Suikerpeer en
Zwijndrechtse Wijnpeer.

Korte beschrijving van Nederlandse stoofperenrassen
Avezaatse Kapel
(Avezaath Kapel, Kapel van Avezaath). Stoofpeer uit de Betuwe. Grote tot middelgrote vrucht. Versmald kegelvormig van
vorm, de steel zit wat scheef ingeplant. Bij rijping warm geel met bruin roest bij de kelk en de steel. Vruchten die in de zon
hagen krijgen een prachtige karmijnrode blos. De vrij kleine stevige steel staat in een holte. Het vruchtvlees kookt fraai
roze rood. Gebruikstijd oktober –november.

Bongerspeer
Klein Limburgs strooppeertje, dat ook zeer geschikt is als stoofpeer en dan bruinrood stooft. Slanke bruine vrucht met bruin
sap. Grote gezonde boom, die erg oud kan worden. Oktober – november.

Brederode
Oude Nederlandse stoofpeer van het bergamottetype (appelvormig), die fraai rood kookt. We kennen de Zoete en de Zure
Brederode. De Zoete Brederode werd ooit de Herfst Suikerijpeer genoemd. Middelgroot tot tamelijk kleine, platronde peer
met roestig groen. De Zure Brederode heeft bij de steel een knobbeltje en is fraaier: meer blos op de vrucht. De Zoete
Brederode smaakt echter het beste van de twee, wat rins en aromatisch, en is soms bruikbaar als handpeer. Het zijn beide
forse groeiers, laat vruchtbaar, maar dan rijk dragend. Gezonde boom met een voorkeur voor zware klei en die zelfs op
natte zware en slechte gronden goed gedijt. De vruchten hangen windvast. Plukrijp oktober. Gebruikstijd tot mei.

Dorothée Royale
Uitstekende stoofpeer van Belgische afkomst. Langwerpige, grote buikige peer met lange steel. Geelgroene schil, met veel
grove grauwe bruine stipjes, die in vlekjes overgaan en aan de zonzijde oranje rood verkleuren. Geelwit brokkelig vruchtvlees. Sterke groeier met hangende takken. December – maart.

Drielse Groene
Betuwse stoofpeer. Middelgroot breed kegelvormig. Somber groen van kleur, beetje roest bij kelk en steel. Wat roestplekken en bruine stippels. Korte dikke steel. Vormt een grote boom, sterke groeier. Weinig ziekte gevoelig, wel beurtjaar gevoelig. Lang bewaarbaar.

Fertillon
Vrijwel verdwenen oude stoofpeer, die in Noord-Holland voorkwam. De soort is terug gevonden. Grote peervormige vrucht.
Groen tot geelgroen, grotendeels met kaneelkleurig roest bedekt. Bultig rondom de kelk. Forse scheefingeplante steel met
verdikt knopvormig uiteinde. Kookt roze rood. Gebruikstijd oktober – november.

Flambouw
Middelgrote stoofpeer, ontwikkeld door kweker P. de Sonnaville (bekend van de appel Karmijn de Sonnaville) uit Winssen.
Kort koken, want hij kookt snel roze rood en valt gauw uit elkaar. Gebruikstijd tot februari.

Gieser Wildeman.
Zeer gewaardeerde stoofpeer. Fijnproevers noemen het de lekkerste stoofpeer. Omstreeks 1850 door de heer Wildeman
nabij Giessendam (ZH) gewonnen. De vrucht is vaak nogal klein, geelbruin en slank. Werd vroeger gestoofd zonder te
schillen. Matig sterke groeier. Geeft kleine gedrongen boom. Matig schurftgevoelig, maar gemakkelijk gezond te houden.
Vatbaar voor de pereringworm (Agillus sinuatis). Vruchtbaar, maar heeft soms last van beurtjaren. Kookt licht rood tot
bruinrood af. Stelt hogere eisen aan de verzorging, in het bijzonder op natte gronden. Tot ver in de lente bewaarbaar.
Heerepeer
(Stichtse Heerepeer, Braunroter Sommer Rousselet en veel andere synoniemen). Vroege stoofpeer. Kleine groene peervormige vruchten met wat donkerbruin aan de zonzijde. Hard vast vruchtvlees, soms wat wrang. Vormt machtige en
vruchtbare boom. met recht opgaande takken. September plukrijp, tot januari te gebruiken.

Herfstpeer van Geulle
Grote langgerekte vruchten, wat stomp bij de steel, groen en soms met een blos. Als handpeer te matig – te waterig - ,
maar goede stoofpeer, Grote sterk groeiende boom met stevige schuin opgaande takken, die goed vruchtbaar is. Schurftvrij. September – oktober, kan niet worden bewaard.

IJsbout
Zeer oude stoofpeer, al in de vroege middeleeuwen genoemd. Matig groot, hard groen, later geel groen, aan de zonzijde
wat roodbruin. Grof korrelig, vaak nogal smakeloos – vooral in het begin van het seizoen - en stenig. Kookt licht rood en is
zeer lang te bewaren. De smaak stelt teleur. Door de vroege bloei nachtvorstgevoelig. Heeft last van rotneuzen en is beurtjaar gevoelig. Er is ook de variëteit Zoete IJsbout. Gebruikstijd november – januari.
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IJzendijker
Oude Nederlandse stoofpeer, ook wel Badenpeer genoemd. Peervormige vrucht, blauwgroen met donkere stippen en
vlekken. Licht rode vlekjes bij de vrij lange steel. Plukrijp eind oktober – gebruikstijd tot in maart.

Kampervenus
(Chat Brulée, Pucelle). Oude Nederlandse stoofpeer. Vruchten lijken op de Gieser Wildeman, langwerpig flesvorming,
geel-groen tot geel, maar zijn groter en fraaier door de oranjerode kleur aan de zonzijde. Veel bruingrijze stippen. Geelwit
vruchtvlees, matig zoet en met een wijnachtig aroma. Weinig aromatisch. Kleurt licht rood bij het koken. De smaak is minder dan de Gieser. Roodkokend. Boom groeit aanvankelijk slecht maar vormt op den duur een zeer gezonde, vruchtbare
en fraaie boomgaardboom. Gedijd ook op arme gronden, mits die niet al te droog zijn. Schurftgevoelig. Mogelijk meer
geschikt als siervrucht! Plukrijp oktober. Gebruikstijd november - februari.

Karmozijn
Middelgrote paarsrode stoofpeer, gekweekt door P. de Sonnaville (van de appel Karmijn de Sonnaville) uit Winssen (O).
De peren hebben een zacht groene schil met paarse blos. Het vruchtvlees heeft een roomwitte kern, met daaromheen een
paarsrode kleur. Deze stoofpeer hoeft slechts een kwartiertje te koken en is dan mooi roze van kleur. Als hij langer gekookt
wordt kookt de peer snel stuk en blijft er perenmoes over. Gebruikstijd tot februari.

Kleipeer
(Brittenpeer, Jan Groos peer, Kievitspeer, Mandjespeer, Spekpeer, Steenpeer, Weldrager, Winterjan, Wintersuikerpeer).
Goed smakende stoofpeer met vele streeknamen. Kleine ronde roestige peertjes in de zon geel verkleurend. Hard en
korrelig vruchtvlees, fris zoet en zacht vlezig. Kleurt licht rood tot rood. “Door den landman in de zeeprovinciën zeer bemind, ze wordt ongeschild gekookt en is dan op zijn smakelijkst” volgens Ottolander rond 1880. Vormt kleine boom met
windvaste peren en is daarom ook als haagboom in boomgaarden geschikt. De vruchten blijven erg lang aan het hout
zitten en kunnen dus laat geplukt worden. Kan lang bewaard worden. De boom is erg gevoelig voor aantasting door insecten (wantsen, perenringworm). Kleine boom, die daardoor geschikt voor aanplant in de particuliere tuin is. Gebruikstijd tot
maart.

Lange Gratiool
Grote bultige en lange vrucht, geelgroen tot groen met paarsrode vlekken. Goede zoetzure smaak. Oktober - januari

Pondspeer
Zeer oude Franse stoofpeer, wordt in Groningen Harm Harkespeer genoemd. Lijkt veel of is mogelijk identiek aan de zeer
oude Franse stoofpeer Catillac of Grand Mogul, ook wel Grote Pondspeer, Ronde Gratiole, Gros Gilot, Grand Mogul,
Grand Monarch, Grosze Katzenkopf genoemd). Keiharde lichtgroen gekleurde vrucht met wat fijn roest. Dikbuikig met
stevige schil. Wit, sappig, vrij zoet, weinig aromatisch vrij grof vruchtvlees. De naam slaat op de omvang van de vrucht, die
tot 500 g zwaar wordt. De smaak valt vaak tegen, maar wordt zoeter naarmate ze langer bewaard wordt. Zeer sterke
groeier met flinke uitstaande takken. De boom kan heel oud worden, is erg sterk en gezond, maar vraagt wel een enigszins
beschutte plaats. Dit om het afvallen van de grote vruchten te voorkomen. Kookt gelig-rose tot licht rood. Gebruikstijd tot
april.

Portesoien
Kleine kort peervorige vrucht met groene kleur. Alleen bruikbaar als stoofpeer. Tamelijk grote en zeer rijk dragende boomvruchtbare boom. Rijp eind augustus.

Provisiepeer
Mooie niet al te grote stoofpeer, verspreid door de kwekerij G.A. van Rossum te Naarden. Dateert van 1916. Heeft ten
onrechte weinig opgang gemaakt in Nederland. Tamelijk kleine tot middelgrote grijsbruine tot bronskleurige peervormige
vrucht. Korrelig tamelijk zoet en aromatisch vruchtvlees dat mooi rozerood kookt. Kleine boom. Goed gezond, mooi van
uiterlijk. Kan heel lang bewaard worden: Pluktijd: oktober, gebruikstijd november - maart.

Roem van Altena
(Belgische Bakpeer). Vlaamse soort, die ook al lang in Nederland voor komt. Goede stoofpeer, zoet en zacht vruchtvlees,
soms wat wrang. Wordt bruinrood bij het koken. Lijkt op een slanke St. Rémy met een wat langere steel. Groeit langzaam,
maar oude bomen worden op den duur groot. Gemakkelijk in de teelt, regelmatig dragend. Zeer gezond, vruchtbaar en
goed te bewaren. Tot maart te gebruiken.

Ronde Gratiool
Lichtgroen brede vrucht bezaaid met kleine groene en roze stipjes, soms wat roodbruine vlekken.Zuur Plukrijp eind oktober
– gebruikstijd februari.
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Spekpeer
Zeer oude soort. Tamelijk kleine grijsgele ronde vrucht, bezaaid met oranje stippen en vlekjes. Aan de zonzijde rode en
zwarte vlekjes. Grof en korrelig vruchtvlees. Plukrijp eerste helft oktober. Slechts kort houdbaar.

Spiegelpeer
(Baronpeer, Baron d’Hiver,). Oude stoofpeer, waarschijnlijk van Groningse oorsprong. Na lange bewaring geschikt als
handpeer. Komt vaak in Noord-Nederland voor en wordt dan verward met de Gieser Wildeman. De middelgrote vrucht lijkt
op de Gieser Wildeman, maar is wat groter. Geelgroen met veel kleine stippen, aan de zonzijde bruin roest. Ook de boom
wordt groter. Kookt minder goed rood en smaakt wat zoeter en flauwer dan de Gieser. Langere kelkbuis. Om de steel wat
zwarte roestplekken, van waaruit snel bederf kan ontstaan. Werd daarom ook wel rotneus genoemd. Oude bomen geven
goede opbrengsten. Vormt sterk gedraaide zijtakken. Vraagt alleen enige verjongingssnoei. Sterk groeiende boom. Zeer
gezond en weinig schurftgevoelig. Groeit op bijna alle gronden. Plukrijp oktober. Gebruikstijd november - maart.

St. Remy
(Bellissime d’Hiver, Téton de Venus, Belle de Noisette, Vermillon d’Espagne). Oude Belgische, stoofpeer. Bij Luik in 1838
gevonden door kweker Lequarré. Pas in de 20e eeuw populair geworden. Zeer geschikt voor gebak. Grote tot zeer grote
breed peervormige vrucht. Grote stompe groene tot groengele vruchten met vele roestige stippen en met een rode blos
aan de zonzijde met stippen. Ruwe schil en dikke vlezige steel. Fijn zoet wit knappend vruchtvlees, dat snel uit elkaar valt
en niet stenig wordt. Goede kwaliteit en goed bewaarbaar. De vrucht kleurt roze bij het stoven. Grote vruchten zijn zeer
smakelijk, kleine vruchten vallen tegen. De peren zijn zwaar en keihard, daarom worden ze in België ook kanonbal genoemd. Het muskusachtig aroma is zwak. Forse compacte steil groeiende boom. Sterke groeier. Aanvankelijk lange slappe, dun bebladerde takken, maar na enkele jaren beter. Matig schurftgevoelig, in enkele gevallen kanker. Goede drager,
vooral op zandgrond. Geregeld vruchtbaar en met een hoge opbrengst. Vruchten vallen gemakkelijk af, de boom moet
daarom beschut staan. Twijgen vormen veel vruchtsporen. Vraagt enige uitdunningssnoei. Gebruikstijd november – maart.

Tesselaar
Noord-Hollandse stoofpeer. In oude literatuur wordt gesproken van een Blanke of Witte en van een Grijze of Grauwe Tesselaar. Middelgroot, met zeer fijn korrelig vruchtvlees. De vrucht heeft een eigenaardige hoekige vorm, waardoor de peer
eerder vierkant dan rond lijk. Vrij dik en kort, in ‘t midden buikig. Mooie vrucht.met gladde gave schil, bij rijping prachtig
goudgeel met rode blos. Lange steel. Vruchtvlees is mooi wit, zacht en vrij sappig. Niet stenig. Zoete smaak en kookt mooi
rood. De vruchten hebben vanwege de zoetheid last van vogelvraat. Vruchten vallen soms vroegtijdig af. Kale takken hebben last van zonnebrand en sterven af. De boom draagt vrij vroeg, en heeft wat slap en hangend éénjarig hout. Vanwege
het vallen van de vruchten bij voorkeur op een wat beschutte plaats en als laagstam op kweken. Gebruikstijd tot november.

Valse IJsbout
(IJsbout falso). Oude Nederlandse of Belgische stoofpeer. Wat zure smaak. Wordt roze rood bij het stoven. Kort koken, de
peer kookt namelijk snel stuk. Gebruikstijd december - februari

Wellemanpeer
Ook wel Dubbele Kleipeer genoemd. Heeft alle kenmerken van de Kleipeer, maar is een maatje groter. Vrucht is breed
peervormig en geelbruin van kleur. De smaakkwaliteit is veel minder: nogal flauw. Slechts in combinatie met St-Remy of
Brederode kon het een smakelijk maaltje stoofperen geven. Zeer gezond, maar de vruchten hangen niet windvast. Waarschijnlijk zelffertiel. Gebruikstijd tot maart.

Winterbergamot
(Knolpeer, Bergamotte Hiver, Bergamotte de Paques, Lang gesteelde Bergamot) Zeer oude peer. Meerdere oude bergamottesoorten worden als Winterbergamot aangeduid, sommige hebben de kenmerkende breed-platte appelvorm van de
bergamotte, andere zijn breed, maar wat spits bij de steel. Ze zijn middelgrote tot groot met wit, zacht, korrelig en wat bros
sappig stug vruchtvlees. Grijsgroen tot zacht geelgroen met wat bruine vlekken. Goede smaak en fijn aroma, weinig geur
en rijk aan suiker. Wat stenig. De boom draagt goed en wordt groot. Zeer lang bewaarbaar (tot in juni, oneffen. Zeer lang
bewaarbaar (tot in juni).

Winterlouwtje
Zeer oude stoofpeer, waarschijnlijk van Nederlandse oorsprong. Bijzonder mooie slanke en middelgrote peervormige
vrucht, bleek groengeel, bij rijping geel met oranjerode blos. Veel kleine grijze stipjes. Zoet en aromatisch. Wit vast vruchtvlees. Kookt mooi roze rood en heeft een goede smaak. Kookt niet gauw stuk. De boom wordt middelmatig groot en is vrij
open. De vruchten zitten goed vast, zodat ze gerust op de windzijde van een boomgaard gezet kunnen worden. In de
jeugdfase zijn de takken wat slap, zodat ze wat hangen. Zeer vruchtbaar. Zand of kleigrond. Gebruikstijd tot maart.
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Winterrietpeer
(Dubbele Winterjan, Gezegende, Winterkraaipeer, Roggebroodspeer) Uitstekende stoofpeer. Zeer oud Nederlands ras, dat
ten onrechte vrijwel verdwenen is. Middelmatig tot grote vrucht, buikig, grauwbruin tot geel bruin, roestig. Lang bewaarbaar, zoet en zéér aromatisch. Kookt rozerood. De naam “winterriet” komt van het opslaan tijdens de winter in kuilen op
rieten matten tijdens de winter. Sterk en gezond, wel last van takschurft. Ook wordt de vrucht snel beurs. Op natte grond
kankergevoelig. Matig grote boom met hangende takken. Beurtjaargevoelig. Gebruikstijd half oktober tot in februari.

Witte Kozijn
(Blanke Kozijn, Bagijnepeer, Couzine Blanche, Pachterspeer) Zeer oude Nederlandse stoofpeer, die ook als handpeer
bruikbaar is. Goede kwaliteit, kan ook gedroogd worden. Middelgrote regelmatig gevormde slanke peer met lange steel.
Op oude bomen blijven de vruchten klein. Bleekgeel, met wat groen en wat bleek bruine roest. Vrij fijn wit en vast vruchtvlees, ietwat rins. Boom groeit goed. Gebruikstijd oktober, bewaarbaar tot februari.

Zandpeertje
Oud Nederlands keukenpeertje. Zeer klein peertje met een lange gebogen steel. , licht geel tot donkergeel met een paarsrode waas en paarsrode vlekjes en stipjes. Plukrijp half september. Zeer lang te bewaren

Zomerrietpeer
(Dubbele Rietpeer, Grosse Rietbirne, Pannekoekspeer). Grote en zeer slanke keukenpeer. Geelgroen, geheel bedekt met
kaneelkleurig roest. Lijkt op de Winterrietpeer, maar is lichter. Zeer vruchtbaar. Als stoofpeer ongeschikt omdat de vrucht
snel tot moes kookt. September.

Zoutewelle
Vrijwel verdwenen oude stoofpeer uit de Zwijndrecht en omgeving, waar evenals in Hendrik Ido Ambacht nog enkele tientallen exemplaren van de soort te vinden zijn. Middelgrote breed-peervormige vrucht. De soort klaat zich niet vermeerderen
door enten. Gladde groengele tot gele schil. Korrelig vruchtvlees, wat stenig. De boom blijft erg klein. Bij het stoven hoeft er
geen suiker aan de peren toegevoegd. Kleine boom. Enkele maanden bewaarbaar.

Jonge provisiepeer
In nieuwbouwwijk
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Oude handperen die als stoofpeer werden gebruikt
Comtesse de Paris.
Late handpeer, in 1893 gevonden door William Fourcien uit Dreux (Dep. Eure-et-Loire) ook gebruikt als stoofpeer. Middelgrote, bleekgroene roestige langwerpige vrucht. In een goede zomer smeltend tot half smeltend vruchtvlees, sappig, zoet,
ietwat rins. Bij gebruik als stoofpeer kleurt het vruchtvlees geelroze. Stelt als handpeer op ongeschikte standplaatsen en in
koele zomers vaak teleur. Ook zijn de vruchten vaak stenig. Er komen jaren voor, dat de vrucht niet zacht wordt (vooral bij
een koude en natte zomer en herfst). Overigens zeer gezond en gemakkelijk te telen. Soms groeischeuren tegen de pluktijd. De peren na de pluk op een warme plaats leggen tegen de gebruikstijd blijkt de rijping te bevorderen. Bij voorkeur een
warme standplaats. Pluktijd eind oktober, gebruikstijd tot half januari.

Dirkjespeer
(Fondspeer). Zeer oude Nederlandse hand- en keukenpeer voor de late zomer. Vrij goed van smaak. Beter als stoofpeerdan als handpeer te gebruiken. Klein tot middelgroot. Brede regelmatig gevormde vrucht. Afgestompt elliptisch van vorm.
De korte dikke steel staat tussen twee verhevenheden, waarvan de ene hoger is dan de andere. Stevige gladde schil, die
van groen via matgeel tot citroengeel kleurt waarbij veel grijze stipjes vaag zichtbaar worden. Aan de zonzijde bruinrode
vlammen met gele stippen en bij de kelk een beetje bruin roest. Vaak een geheel roodbruine blos. Wit grofkorrelig vruchtvlees, zoet en met een aangenaam rins aroma. De boom heeft een hoekig silhouet, wordt compact en tamelijk fors en
heeft grote hout- en vruchtknoppen op de twijgen. De boom draagt goed en groeit snel. Op klei en natte grond ziektegevoelig. De peren hangen windvast. Gebruikstijd augustus / begin september.

Goudbal
Fraaie ronde, zomerhandpeer. Typisch streekras in de noordelijke provincies. De middelgrote vrucht is bergamotachtig tot breed peervormig. De
bijna ronde peer heeft een ondiep oog en een zeer korte steel, gladde schil,
witachtig groen met zachte rode blos. Bij rijping wordt ze prachtig egaal
lichtgeel van kleur met lichte grijsbruine stipjes. Soms wat roze-paarse vlekjes. Om de steel wat roest. Bij de steel een knobbeltje, waarop ze vaak als
op een kussentje rust. Moet eigenlijk als de peer begint te kleuren direct van
de boom gegeten worden. Aangenaam rinse smaak. Als ze fraai gekleurd is,
is ze vaak al melig. Onrijpe vruchten zijn prima geschikt als stoofpeer. De
boom groeit sterk en draagt flink. Komt van oudsher in het Noorden voor.
Vermeld is dat bij de bouw van koloniehuisjes in het Fries-Gronings veengebied aan het eind van de vorige eeuw een Goudbal voor het huis werd geplant. De peer is eind augustus rijp en slechts kort houdbaar. Plantadvies: /+

Kruidenierspeer
(Oomskinderenpeer) Zeer vroege smakelijke handpeer, waarschijnlijk afkomstig uit Zuid-Holland. Verspreid door de familie Kruidenier, vandaar de
naam. Zeer oude Nederlandse peer. Middelgrote brede geelgroene vrucht,
bijna een bergamotte uiterlijk. Sappig, zoet, weinig aromatisch en snel melig. Kan in harde toestand als stoofpeer gebruikt
worden. Forse boom. Kan op alle gronden aangeplant worden, maar geeft de voorkeur aan kleigrond. Rijptijd en gebruikstijd augustus.

Noord-Hollandse Suikerpeer
(Dubbele Franse suikerpeer, Koningspeer of Suikerpeer). Mogelijk een oude Noord-Hollandse soort. Zeer vroege zomerhandpeer. Iin onrijpe en harde toestand een prima stoofpeer. Middelgrote buikige hardgroene peer met wat rood. De
smaak is niet bijzonder. Vrij droog en grof zoet vruchtvlees, vaak stenig. Vroege peer die slecht bewaard kan worden.
Vormt grote steile boom met zware stugge takken, die weinig vertakken. Zeer gezond. Pluk en gebruikstijd begin augustus.

Zwijndrechtse Wijnpeer
Heerlijk zoete en sappige handpeer, onrijp geschikt als stoofpeer en kleurt dan roze. Waarschijnlijk een oude inheemse
peer uit Zuidwest Nederland. Groengele, slanke tamelijk kleine vruchten. Sterke, aanvankelijk steile, later meer uitgaande
groeiwijze. Gezonde groei en regelmatig vruchtbaar. De vrucht blijft klein en bij oudere bomen spoedig te klein, wat dunnen
wenselijk maakt. Bewaarbaarheid zeer matig. Wordt zeer gauw beurs Gemakkelijk in cultuur. Pluktijd tweede helft van
oktober, korte gebruikstijd: tot eind november.
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Enkele historische buitenlandse keukenperen
In de buitenlandse literatuur wordt bij een groot aantal perenrassen vermeld dat ze als keukenvrucht dienen of gekookt
kunnen worden. Hieronder staat een aantal van deze rassen. Van sommige is bekend dat ze goede stoofperen zijn, van
anderen niet. Of ze ook als stoofpeer geschikt zijn, zal proefondervindelijk moeten blijken.

Angleterre d’Hiver
(Angoisse Blanche). Zeer oude Franse peer. Prima keukenpeer, ook geschikt als handpeer. Grote tot middelgrote vrucht.
Regelmatig pyramidaal gevormd. Groengeel met gele tot bruinrode tot zwarte strepen vlekken aan de zonzijde. Wat bros
en nogal droog wit fijn zacht vruchtvlees. Lichtzuur met aangenaam aroma. Boom groeit zwak, maar is zeer productief.
Wordt snel melig. November tot maart.

Belle Angevine
(o.a. Angora, Arkansas Mammoth, Beauté de Tervueren, Belle de Jersey, Bolivard, Duchesse de Berry d’Hiver, Royale
d’Angleterre, Très grosse de Bruxelles, Uvedale’s St. Germain ). Kent tientallen synoniemen. Zeer oude keukenpeer van
Engelse oorsprong, als handpeer ongeschikt. Kookt mooi rood. Is ook als siervrucht te gebruiken. Heeft mogelijk de allergrootste vrucht, die erg fraai en buitengewoon langwerpige zijn, in het midden wat uitgezet. Donkergroen tot groengeel,
aan de zonkant wat bruinrood tot prachtig karmijnrood kleuren. Soms wat gestreept en met kleine grauwe stippen. Diep
liggende steel. Wit, zacht, knappend vruchtvlees, weinig geur en aroma. Soms wat te wrang. Vaak vergroeide pitten. Zeer
vruchtbare en gezonde boom. Vanwege de zeer grote vruchten is een beschutte plaats wenselijk. Plukrijp oktober, gebruikstijd tot juni.

Bergamotte Fortunée
(Fortunée des Printemps) Oude Belgische stoofpeer, gevonden door M. Parmentier te Enghien. Groengele, middelgrote tot
kleine ronde vrucht. Netachtige roestige tekening en veel roest stippen Korte steel. Wit zoet smeltend vruchtvlees. November – december.

Bezi d’Héry
(Besi d’Heri. ) Rond 1600 in het bos van Héry te Bretagne, tussen Rennes en Nantes gevonden. Middelgrote, vrijwel geheel ronde vrucht. Uitstekende keukenpeer, minder geschikt als handpeer. Zeer fraaie ronde vrucht, gaaf gekleurde geelgroene tot helder gele vrucht met een lichtrode blos aan de zonzijde. Bedekt met zeer kleine stipjes. Wat fijn roest bij kelk
en steel. Zeer lange dunne steel. Fijn sappig en knappend, wat droog vruchtvlees. Zoet en een tikkeltje bitter. Niet stenig
met een muskaat en anijsachtig aroma. Sterke breed uitgroeiende boom, enigszins gevoelig voor perevuur. Draagt overvloedig. Het woord 'Besi' of 'Bezy’ is Bretons en betekent wilde peer. Oktober- januari.

Black Worcester
(Warden, Poire de Livre). Zeer oude Engelse keukenpeer, al genoemd in 1575. Zeer grote vruchten die variabel van vorm
met. De naam verwijst naar het zeer donkere uiterlijk: groenbruin tot donker grijsbruin bedekt met donker roest en een
zwakke blos aan de zonzijde. Het korrelige harde vruchtvlees wordt grijzig roze bij het stoven. Niet e langer dan uur stoven, anders wordt het vruchtvlees te slap. Karakteristieke boom met steile kroon die van boven breder is dan onder. Fraaie
bast met patroon van kleine rechthoekjes. Rijk bloeiend. Vruchten hangen windvast. Middelsterke groeier. Gebruikstijd tot
in februari.

Bon Chrétien d’Espagne
(o.a. Bon Chrétienne d’Automne, Compagnie d’Ostende, Mansuette, Spanisch Warden, Vermillion d’Espagne Hiver), Zeer
oude keukenpeer, ook geschikt als handpeer. Soms zeer grote peervormige vruchten. Groengeel tot diepgeel, bedekt met
kaneelkleurig roest en een dieprode blos aan de zonzijde. Lange wat verzonken steel. Grof, wit tot groenwit knappend
vruchtvlees. Stenig om het klokhuis. Weinig sappig en weinig suiker. Fijn muskusachtig aroma. Sterke groeier. Vruchtbare
soort. Vraagt rijke grond en een warme standplaats. November - januari

Bronzée d’Enghien
Keukenpeer uit Belgisch Henegouwen rond 1830 gevonden door de pomoloog M. Paternoster. Hoewel bruikbaar als handpeer levert ze een uitstekende stoofpeer op. Middelgrote druppelvormige vrucht met uitstekende smaak. Bleekgeel tot
goudgeel met brons roest in vlekken en netachtige strepen en met veel bronzen stippen. Roestige kelkholte. Lange dunne
gebogen steel. Sappig, wijnachtig en wat rins. De boom wordt niet groot maar draagt goed, waardoor de soort ook voor de
particuliere liefhebber aantrekkelijk is. November – januari.

Bruine Kriekpeer
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(Oogstpeertje). Oud en vroeg Belgische handpeertje, dat in onrijpe toestand een mooi roodkokende stoofpeer oplevert.
Wordt ook als strooppeer gebruikt. Kleine grijsbruine vrucht. Zoet zuur, sappig maar gauw melig. Kookt mooi rood. Juli
/augustus. Er is ook een lichte mutant, de Witte Kriekpeer.

Certeau
(Certeau d’Hiver). Oude zeer goede Franse stoofpeer. Middelgrote langwerpige vrucht. De vrucht is geel met helrood.
Voldoende zoet. Roodkokend. Plukrijk oktober. Sterk groeiende en rijk dragende boomgaardboom. December – mei.

Curé
Belle de Berry, Le Curé, Vicar of Winkfield)). Oude Franse hand- en stoofpeer. Bij ons vooral stoofpeer. In 1760 door pastoor Levroy in het bos bij Clion, nabij Villiers (F) gevonden. Grote tot zeer grote, lange vrucht met scheef ingeplante steel
en kenmerkende naad. Ruwe grijsgroene kleur met roodbruine blos. Geelwit, korrelig vruchtvlees, half smeltend en sappig.
Sterke gezonde boom. Plukrijp eind oktober, gebruikstijd tot februari.

Dyker Schmalzbirne
In 1790 bij kasteel Dyk (Niederrhein) gevonden. Middelsterk groeiende piramidale boom. Stelt weinig eisen en is goed
gezond. Middelgrote tot grote vrucht. Vruchtvlees blijft bij het koken stoven wit. Rijptijd oktober.

Franse Spikkelpeer
Belgische stoofpeer. Uitstekende kwaliteit. Middelgroot, grijsbruin en gespikkeld. Vast, wit en korrelig vruchtvlees. Gezonde
en fraaie boom. Tot december.

Hellmanns Melonenbirne
Oude Duitse stoofpeer. Mooie karakteristieke vrucht, langwerpig en
onregelmatig. Geel van kleur. Aromatisch. De boom draagt rijk.
September.

Idaho
Amerikaanse handpeer, die in ons klimaat slecht rijpt en beter als
stoofpeer te gebruiken is. Gewonnen in 1867 door ms Mulkley in
Lewistown (Idaho) en vanaf 1890 over europa verspreid. Grote
hoogronde vrucht, geel met veel roest strepen en vlekken. Geelwit
vruchtvlees, sappig , smeltend sappigzoet met wijnzuur aroma.
Oktober, lang te bewaren.

Kuhfusz
(o.a. Westfälische Glockenbirne, Herrenbergamotte). Geldt als de
beste Duitse stoofpeer. Vroeger in Noord–Rheinland-Westfalen
breed verspreid geweest. Grote dikbuikige peer. Afgestompt kegelvormig. Onregelmatig en bultig. Matgroen tot groengeel, met zwakke rode blos. Veel grijsgroene en bruine stippen en roestvlekjes.
Melkwit fijn vruchtvlees, bij te vroeg plukken raapachtig, bij te laat
plukken melig. Aromatisch. Eigenaardig gevormde bomen met
hoog gewelfde kroon, die zeer groot en erg oud kan worden. Sterke, grote en gezonde boom, voorkeur voor lichte grond. Tot maart.

Martin Sec
(Rousselet d’Hiver). Zeer oude Franse stoofpeer. Werd al in de 13e
eeuw genoemd. Kleine tot middelgrote regelmatige gevormde peer,
langwerpig en breed van onderen. Groenbruin, geheel bedekt met
kaneelkleurig roest, aan de zonzijde karmijnkleurig. Geheel bedekt met lichtgrijze stippen. Korte steel. Bros, wit, zoet en
zeer vast en droog vruchtvlees, dat na het koken fraai rood wordt. Wat stenig om het klokhuis Goede smaak. Licht aromatisch en met een anijsachtige geur. Ook zeer geschikt voor perentaart. Kookt mooi rood. Kort koken anders krijgt men
compote. Op den duur ook geschikt als dessertpeer. Fraaie en sterke boomgaardboom, die rijk draagt en geen eisen stelt.
Tot januari.

Michelsbirne
(Paulsbirne) Uitstekende Duitse keukenpeer bekend in 1888. Klein tot middelgroot. Regelmatig peervormig met lange
steel. Grote fraaie rode vrucht, aan de zonzijde hel rood aan de schaduw zijde donkerrood. Groen – geel vruchtvlees, zoet
en met weinig aroma. Na enkel maande bewaring ook geschikt als handpeer. Fraaie boomgaardboom, die heel oud en
groot kan worden. Zeer gezond en zeer productief. Plukrijk september – oktober en tot maart te gebruiken
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Paterspeer
(Monnikskap, Hengstenschacht, Paterskap). Stoofpeer uit Belgisch Limburg. Zeer grote tolvormige vrucht. Groen tot roodbruin met een rode wang. Wit vruchtvlees. Forse boom. Zeer gezonde krachtige groeier. Tot december te gebruiken.

Poire de Prêtre
(Calouet, de Prêtre, Pfarrbirne) Zeer goede Franse stoofpeer. Ook als droogvrucht geschikt. Middelgrote vrucht. Regelmatig gevormde plat ronde vrucht. Schil grijs bedekt met bleek geel-grijs roest. Wat korrelig, smeltend en zoet vruchtvlees.
Boom groeit sterk en draagt rijk. December – maart.

Poire de Tonneau
(Tonneau). Zeer grote langwerpige stoofpeer Regelmatig tonvormig (Vandaar de naam) Helder geelgroen met bruinrode
blos aan de zonzijde.Bedekt met bruine stippels. Steel diep
verzonken. Goede groei en draagt goed. Wit nogal droog
vruchtvlees, zoet met fris aroma. December - januari.

Queenbirn
(Queensbirne). Oude Duitse soort. Wat breed gevormd. Fijne
schil, groen tot citroengeel gekleurd met lichte blos. Fijn geelwit vruchtvlees. Matig sappig. Vormt een zeer grote sterke
boom. Kookt mooi rood. Te gebruiken tot maart.

Rateau
(Poire de Rateau, Gros Rateau. Rateau Blanc, de Livre).
Oude Franse stoofpeer. Lijkt veel op de Black Worcester.
Zeer grote tolvormige vrucht. Egaal bleek groen tot geheel
geel bij rijping met een blos en geheel rood gestippeld en
bruin beroest. Dikke vlezige steel. Wit en vast vruchtvlees. Na
lange bewaring soms ook geschikt als handpeer. Sterke en
rijk dragende boomgaardboom. Prima kwaliteit, weinig zoet,
maar zeer aromatisch. Sterke groeier. December - februari.

Tardive de Toulouse
Uitstekende oude Franse stoofpeer. Gewonnen door M.
Barthère, kweker te Toulouse. Grote tolvormige tot langwerpige vrucht. Fraai geelgroen. Wit sappig vruchtvlees. Matig
groeier. Voldoet ook op zwakke onderstam. Zeer lang bewaarbaar tot ver in het voorjaar.

Tarquin
Uitstekende oude Franse stoofpeer. Langwerpige middelgrote
vrucht, groen met gele vlekjes en stippen. Zeer sterke boom.
Bewaarbaar tot het voorjaar.

Veldenzer
Oude roodkokende Duitse stoofpeer. Ook als handpeer bruikbaar. Middelgroot, breed peervormig. Prachtige vrucht. Opvallend fraai oranjerood op warm gele ondergrond. Geel wit vast vruchtvlees, aanvankelijk licht bitter, later aangenaam zoet
en aromatisch. Was door het fraaie uiterlijk en de goede houdbaarheid in Duitsland zeer geliefd. Stevig en uitstekend smakend. Sterk groeiende, vruchtbare gezonde boom. Tot maart

Virulam
Uitstekende oude Engelse stoofpeer. Krijgt bij het stoven een prachtig rode kleur en een zeer aromatische smaak. Grote
langwerpige vruchten, dofgroen van kleur tot kaneelkleurig met roodbruin roest aan de schaduwkant, bedekt met grijze
stippen. Grof knappend vruchtvlees. Vormt een grote boom. December – maart.
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De aanplant van stoofperen
Stoofpeerbomen hebben landschappelijk een grote waarde. Dit in tegenstelling tot de warmteminnende handperen, die vaak een
teleurstellende groei en meer ziektegevoeligheid hebben. Het zijn meestal sterke en gezonde bomen, die op bijna elke grond groeien, mits de grondwaterstand in het groeiseizoen niet te laag staat. Natte veengrond is ongeschikt, al wil daarop de Brederode nog
wel groeien. Droge voedselarme zandgrond is ook minder geschikt, deze moet flink verrijkt en bemest worden. De twee bekendste
rassen, Gieser Wildeman en St. Rémy, zijn ziektegevoeliger dan de andere en het moeilijkst in de teelt. Omdat deze in de winkel
volop verkrijgbaar zijn, valt het voor een particulier, die een boom wil aanplanten te overwegen, een ander oud en zeldzamer ras te
kiezen. Als er niet zoveel grond beschikbaar is, bijvoorbeeld in een grotere stadstuin, dan zijn Kleipeer (Winterjan) en Provisiepeer een goede keuze.
Is er meer grond beschikbaar, dan
kunnen soorten als Brederode, Pondspeer, Spiegelpeer en Winterrietpeer
worden geplant. Deze ontwikkelen zich
tot fraaie bomen met een grote landschappelijke waarde.

Oude stoofpeer
voor boerderij
te Opheusden
(Gld. Anderhalve eeuw oud en
met een omtrek
van 235 cm).
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Bijlage Handperen geschikt om te stoven.
Hieronder een aantal oude handperen, die in Nederland voorkwamen, en die volgens de door mij geraadpleegde literatuur geschikt zijn om ook in de keuken te gebruiken. Ze zijn waarschijnlijk geschikt om te stoven, mits
ze in rijpe maar nog harde toestand worden gekookt. Bij een korte kooktijd van 15 minuten zijn ze al gaar en
blijft het vruchtvlees nog voldoende vast. Ze kleuren echter blank, maar hebben ze de natuurlijke vruchtensmaak. Bij langer stoven worden ze gauw tot pulp.

Beurré Beucke

Kieffer

Beurré Capiaumont.

Legipont

Beurré Clairgeau

Maagdenpeer

Beurré d’Amanlis

Madame Favre

Beurré d’Anjou (Nec Plus Meuris)

Madame Verté

Beurré Hardy.

Marie Luise

Bezi van Schonauwen (Wintervijg)

Marguerite Marillat.

Blanke Diamant (Bergamot d’Hollande, Bergamotte
d’Alençon, Dubbele Bergamot, Prinsenpeer).

Martin Sire (Certeau Musqué d’Hiver).

Blanquet (Gros Blanquet, Cramaisin, Dauphin, Suikerijpeer).

Messire Jean (Chaulis, Communité, Couli, Couvent, Emmilacour, Marion, Saint Jean d’Anjou).

Bloedpeer (Sanquinole)

Mooi Neeltje

Bonne Louise d’Avranches.

Nouveau Poiteau.

Calebasse Bosc (Bosc).

Nordhäuser Winterforelle

Calebasse van Marum (Grosse Calebasse, Calebasse Carafon).

Oranjepeer

Chassery
Clapp's Favorite.
Conference
Conseiller de la Cour
Diamant (Grauwe Diamant, Bergamot de Gansel).
Doyenné Goubault
Doyenné de Merode (Beurré de Merode, Dubbele Flip.
Doyenné du Comice
Emile d'Heyst.
Franse Wijnpeer
Fransche Zottebel
Géneral Totleben (Tottleben
Herbstforelle
Hertogin Elsa
Janbaasjes
Jodenpeer
Jules Guyot
Jut
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Packham’s Triump
Passe Crassane
Pitmaston Duchess
Précoce de Trévoux
Rode Bergamot
St-Germain (Sistermain, Zalmpeer)
Seckel
Seigneur d’Esperen.(Belle Lucrative).
Sijsjespeer (Waterpeer).
Sint Nicolaaspeer (Beurré St. Nicolas, Duchesse d’Orléans).
Triomphe de Vienne
Trosjespeer
Vijgenpeer
Williams Bon Chrétien (Williams, Bartlett)
Winter Chrétien (Chrétien d’Hiver)
Winterkalebas
Winterforelle (Nordhäuser Winterforelle).
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Enkele historische buitenlandse keukenperen

41

Angleterre d’Hiver

41

Belle Angevine

41

Bergamotte Fortunée

41

Bezi d’Héry

41

Black Worcester

41

Bon Chrétien d’Espagne

41

Bronzée d’Enghien

41

Bruine Kriekpeer

41

Certeau

42

Curé

42

Dyker Schmalzbirne

42

Franse Spikkelpeer

42

Hellmanns Melonenbirne

42

Idaho

42

Kuhfusz

42

Martin Sec

42

Michelsbirne

42

Paterspeer

43

Poire de Prêtre

43

Poire de Tonneau

43

Queenbirn

43

Rateau

43

Tardive de Toulouse

43

Tarquin

43

Veldenzer

43

Virulam

43

De aanplant van stoofperen

44

Bijlage Handperen geschikt om te stoven.

45

49

Stoofperenbomen kunt u bij gespecialiseerde kwekers van oude fruitrassen bestellen.
Hendrik ten Elsen

Kempersdijk 50A, RG Neede.

Tel. 0545-293064

Josje Regout

Noordensweg 50, Nieuwkoop.

Tel. 0172-571918

Kwekerij Cultura

van Eemneslaan 25, Wilheminaoord.

Tel. 0521-381551

Kwekerij de Vrolijke Noot

Oosterbutenweg, Wapserveen,

Tel. 0521-321580

Kwekerij De Griene Hân

Waeze 29 Oldeboorn.

Tel. 0566-631226

Lucas Duijts

Noordbroeksterweg 6 Slochteren.

Tel. 0598-421671

Kwekerij De Sterappel

Weiweg 7 Varik.

Tel. 06-21954018

Marcel Tross

Koeweidendijk 25, Neede

Tel. 7161 RJ Neede

G. Snel

Huizerstraatweg 2 voor, Naarden

Tel035-5253712

Op de entdagen van de Noordelijke Pomologische Vereniging kunt u enthout krijgen of jonge bomen op (laten) enten. Zie
ook de website: www.pomospost-npv.nl
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