Compote en Schraapijs van Suikerperen
In augustus zijn de Noordhollandse suikerperen er weer. Ze zijn bijna altijd onbespoten.
Zonder poespas of toevoegingen kunnen overheerlijke toetjes gemaakt worden.
Voor ongeveer een pond toetje zijn 8 flinke suikerperen (1 kg) nodig.
Het beste kunnen de peren (bijna rijp) zijn. maar niet melig of buikziek (dan zijn ze gemakkelijk tot
moes te knijpen).

Buikziek
Geel mag wel, zoiets:

Geel maar niet buikziek
Wat groener kan ook maar dan moeten ze iets langer op staan.

Schillen, klokhuizen en steen verwijderen
Wat water toevoegen, even aan de kook brengen en een kwartiertje, twintig minuten zachtjes
sudderen, totdat ze de peertjes zacht zijn, de geur komt je tegemoet (let op dat ze niet
droogkoken, want dan zit je met de gebakken peren).
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Na een poosje sudderen zijn de peertjes zacht
Warm zijn ze al heerlijk, met de typische suikerperensmaak. Zonder toevoeging kan, want de
peren zijn van zichzelf zoet genoeg. Chocolade siroop of cacaopoeder maakt ze extra lekker.
In de koelkast kunnen ze een paar dagen bewaard worden, in de diepvriezer langer dan een jaar.

In de diepvriezer in hergebruikte margarine kuipjes
Weer uit de diepvriezer kunnen ze gewoon ontdooit worden, maar lekkerder is schraapijs,
Uit de diepvriezer, niet te hard bevroren zijn, is het ijs gemakkelijk af te schrapen.
Als niet alles nodig is, kan het kuipje natuurlijk terug in de diepvriezer.

Schraapijs
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Nog even een zuur historisch stukje:

Herkomst onbekend, vermoedelijk van Nederlandsche oorsprong.
Vrucht: Middelgroot, gelijkmatig van vorm, buikig.
Kleur: Hard groen, bij rijpheid geelgroen met roestpuntjes en rond de steel vol roest.
Kelk: Open in vlakke kelkholte.
Steel: Lang, ondiep ingeplant, aan de voet veelal min of meer vergroeid met vruchtvleesch.
Vruchtvleesch: Wit, vrij droog, grof met steencellen rond klokhuis, zoet, weinig aroma, spoedig
melig.
Gebruikstijd: Augustus.
Boom groeit zeer steil. Het hout is zwaar en weinig vertakt.
Wordt vrij algemeen aangetroffen als hoogstam.
Kan op vrijwel alle voor vruchtboomen geschikte gronden worden aangeplant.Is niet vroeg
vruchtbaar, doch draagt op lateren leeftijd regelmatig en kan dan zeer groote oogsten geven.
Is niet bijzonder vatbaar voor ziekten.
Behoort tot de vroegrijpende variëteiten. Kwaliteit van de vrucht is echter zeer matig.
Werd vroeger veel gekweekt voor export. Heeft voor het binnenland geen groote waarde en
wordt de laatste jaren weinig of niet meer geplant.
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