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 De vernieuwde Panna Cotta van Debic:

eindeloze 
mogelijkheden
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Eén fles, eindeloze 
mogelijkheden
Panna cotta betekent niets anders dan gekookte room en is een echte Italiaanse klassieker  
die straalt van eenvoud. Deze wordt vaak in glaswerk of porseleinen potjes geserveerd.  
Tegenwoordig zie je ook steeds vaker “gestorte” variaties als onderdeel van een dessert  
zoals we gedaan hebben met de puddinkjes op pagina 8.

Het fruit, coulis, specerijen en andere smaken waarmee de panna cotta geserveerd wordt  
bepalen de uiteindelijke smaakbeleving. Dit benut je optimaal door deze in laagjes te 
presenteren zoals bij de trifles op pagina 14.

Maar Debic Panna Cotta is nog veelzijdiger dan je zou denken want de hoeveelheid gelatine en 
het gehalte room zorgen voor vele moderne toepassingen waar het structurenspel een rol speelt. 
Zo kun je er fantastische, luchtige espuma’s mee maken zoals we gedaan hebben op pagina 18.

Niet alleen de Debic Panna Cotta maar ook 
de andere Debic dessertproducten zijn 
uitermate geschikt voor verschillende moderne 
toepassingen waaronder creatieve vormen met 
siliconen mallen of diverse sifon bereidingen. 

Deze variatie in mogelijkheden met alle 
dessertproducten zie je terug bij de 
bereidingen met panna cotta. In sommige 
gevallen kun je dit vervangen voor een ander 
dessertproduct van Debic om er net een 
andere twist aan te geven.
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Vernieuwde
receptuur!

WERKWIJZE

1 Schud de fles en knijp de inhoud in een pan. 
2 Smelt de panna cotta, maar laat niet koken (Breng eventueel 
 op smaak. Voeg maximaal 15% smaakstoffen toe, 
 bijvoorbeeld vruchtenpuree).
3 Portioneer in gewenste vorm en laat enkele minuten afkoelen.
4 Plaats goed afgedekt in de koeling en laat 2-3 uur opstijven
 (Laat de panna cotta eerst goed opstijven in de koeling en  
 vries in om te kunnen lossen).
5 Decoreren en serveren.

TIPS

• Houd de verpakking een paar seconden onder warm water
 (de inhoud is dan makkelijker schenkbaar).
• Voorkom vochtseparatie tijdens het ontdooien door de panna cotta   
 voor het portioneren terug te koelen op ijs tot een “hangende” massa. 
• Zorg ervoor dat de mal waar je de panna cotta in portioneert niet  
 dieper is dan 7 centimeter.
• Laat de panna cotta altijd rustig in de koeling ontdooien, bij voorkeur  
 in of op een bord zodat je deze niet meer hoeft te verplaatsen.

Basisbereiding

Panna cotta
Een goede panna cotta onderscheid 
zich door het gebruik van net genoeg 
gelatine. Deze moet voldoende 
binding geven om de panna cotta op 
te kunnen lepelen maar het moet wel 
lekker wegsmelten in de mond.
Daarom hebben wij onze receptuur 
geoptimaliseerd:

• Romiger mondgevoel 
 door een hoger vetgehalte

• Zachtere structuur 
 door een hoger roomgehalte

• Minder gelatine

• Dezelfde functionaliteit:  
 sifongebruik, geloste    
 toepassing en het toevoegen   
 van smaakstoffen

Let op: deze verpakking is niet 
geschikt om te verwarmen in 
combisteamer of bain marie.  
Grote hoeveelheden kunnen worden 
opgewarmd in een gastronormbak.
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Stap-voor-stap 

PUDDINKJES
1. Smelt de panna cotta.
2. Kneus de specerijen en voeg toe aan de panna cotta.  
 Laat gedurende 20 minuten infuseren zodat de smaken 
 goed vrij komen.   
3. Passeer door een fijne zeef.  
4. Portioneren in de siliconen matten.  
5. Laat de panna cotta eerst goed opstijven in de koeling  
 en vries in om te kunnen lossen.
6. Leg de bodems klaar. 
7. Plaats de panna cotta op de bodem en laat rustig in  
 de koeling ontdooien.
8. Werk het gerecht af.

Stap-voor-stap 

TRIFLES
1.  Smelt de panna cotta en vermeng met de overige 
 ingrediënten, koel terug naar keukentemperatuur.
2.  Week de gelatine in koud water en verwarm de vruchtenpuree 
 samen met het suikerwater en de slagroom.
3.  Voeg de gelatine toe en passeer door een fijne zeef.
4.  Portioneer een klein laagje in de glazen en koel direct terug.
5.  Maak om en om laagjes, door elk laagje eerst goed te laten 
 opstijven voordat je een nieuw laagje aanbrengt.
6.  Werk het gerecht af.

Stap-voor-stap 

ESPUMA’S
1. Smelt 6 deciliter panna cotta en vermeng met 
 4 deciliter overige ingrediënten. 
2. Breng over in een sifon van 1 liter en belucht met 
 2 lachgaspatronen. 
3. Laat minimaal 4 uur in de koeling opstijven. 
4. Goed schudden voor gebruik en op bord spuiten. 
5. Werk het gerecht af.
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PUDDINKJES

De vorm van deze geloste panna cotta doet je waarschijnlijk  
denken aan de Mona toetjes. Echter met deze puddinkjes kun  
je jouw creativiteit de vrije loop geven. Experimenteer door room 
met bijzondere smaken te infuseren en te combineren. 

PUDDINKJES

Door het toevoegen van droge smaakstoffen 
zoals bietenpoeder of instant koffie ontdooit 
de panna cotta zonder vochtseparatie.

TIP
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TIPS 
Voor luchtige puddinkjes kun je gebruik maken van Debic Parfait,  
Chocolade Mousse en Tiramisù. Ook deze opklopbare varianten  
zijn uitstekend geschikt om in te vriezen.

Gebruik Debic Crème Anglaise als topping voor het puddinkje.
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PUDDINKJES

RECEPTUUR VOOR 15 STUKS
 
1 liter  Debic Panna Cotta 
10 gram rodebietpoeder 
100 ml cassispuree  
20 ml suikerwater 1:1
20 ml viooltjes siroop, Monin
10 gram framboos, gevriesdroogd 
15 stuks paarse viooltjes 
500 gram Oreo koekjes 
150 gram Campina Roomboter, ongezouten

WERKWIJZE
Smelt de panna cotta en voeg het rode bietpoeder toe.
Passeer door een fijne zeef en portioneer in de siliconen 
matten en laat vervolgens opstijven in de koeling.  
Vries de panna cotta aan om te kunnen lossen of bewaar 
in de vriezer. Vermeng de cassispuree samen met het 
suikerwater en de viooltjessiroop en reserveer in een 
spuitflesje. Maal de Oreo koekjes fijn in de foodproces-
sor en voeg de gesmolten boter toe. Rol uit tussen twee 
siliconen matten en laat uitharden in de koeling. Steek uit 
met een ronde steker en bewaar in de vriezer.

AFWERKING 
Plaats de panna cotta op een bord of op een bodem en 
laat vervolgens in de koeling rustig ontdooien. Werk af 
met de cassissaus, framboos en een viooltje.

RODE BIET & 
CASSIS
MET VIOOLTJES

RECEPTUUR VOOR 15 STUKS
 
1 liter   Debic Panna Cotta 
200 gram  jonge kokosnoot 
2 stuks  limoenblaadjes, gekneusd  
1 stuks  citroengras, gekneusd 
1 stuk   pandanblad, gesneden 
1 druppel  pandanextract 
500 gram  Oreo koekjes 
150 gram  Campina Roomboter, ongezouten 

WERKWIJZE
Smelt de panna cotta en voeg de limoenblaadjes,  
citroengras en de pandanblad toe. Verwarm kort en dek  
af met plasticfolie. Laat gedurende 30 minuten infuseren. 
Cutter de jonge kokosnoot fijn in de blender en voeg 
toe aan de panna cotta. Passeer door een fijne zeef en 
verdeel de massa in twee delen. Breng 1 deel op kleur 
met het pandanextract. Portioneer 1 deel in de siliconen 
matten en laat opstijven in de koeling. Zorg ervoor dat 
beide massa’s op keukentemperatuur zijn zodat je laagjes 
kunt bouwen (dus eerst op laten stijven en daar weer een 
laagje bovenop portioneren. Is je massa te warm dan zal 
de andere massa smelten).  Vries de panna cotta aan om 
te kunnen lossen of bewaar in de vriezer. Maal de Oreo 
koekjes fijn in de foodprocessor en voeg de gesmolten 
boter toe. Rol uit tussen twee siliconen matten en laat 
uitharden in de koeling. Steek uit met een ronde steker  
en bewaar in de vriezer.

AFWERKING 
Plaats de panna cotta op een bord of op een bodem en 
laat vervolgens in de koeling rustig ontdooien. Werk af 
met jonge kokos, suikergalletje en een takje limoencress. 

CITROENGRAS & 
PANDAN
MET OREOKOEKJES

RECEPTUUR VOOR 15 STUKS
 
1 liter Debic Panna Cotta 
10 gram kaneelpoeder
200 ml kersenpuree, Boiron
20 ml suikerwater 1:1 
15 stuks kersen
15 stuks chocoladedecoratie
15  stuks biscuitplakjes

WERKWIJZE 
Smelt de panna cotta en voeg het kaneelpoeder toe.  
Laat kort infuseren en laat de massa op ijswater  
“hangend” worden (dit omdat anders het kaneelpoeder 
naar de bodem zal zakken). Portioneer in de siliconen 
matten en laat vervolgens opstijven in de koeling.  
Vries de panna cotta aan om te kunnen lossen of bewaar 
in de vriezer. Vermeng de kersenpuree met het suiker-
water en reserveer in een spuitflesje. 

AFWERKING
Steek de biscuitplakken uit met een ronde steker en 
bewaar in de vriezer. Plaats de panna cotta op een bord 
of op een bodem en laat vervolgens in de koeling rustig 
ontdooien. Werk af met de kersensaus, verse kersen en 
een chocoladedecoratie. 

KANEEL & 
KERSEN 
MET CHOCOLADEDECORATIE

RECEPTUUR VOOR 15 STUKS
 
1 liter Debic Panna Cotta 
1 zakje anijspoeder 
2 stuks steranijs, gekneusd 
250 gram honingraat
15  stuks biscuitplakjes

WERKWIJZE 
Smelt de panna cotta en voeg de steranijs en het
anijspoeder toe. Laat gedurende 20 minuten infuseren en 
passeer door een fijne zeef.  Portioneer in de siliconen 
matten en laat vervolgens opstijven in de koeling.  
Vries de panna cotta aan om te kunnen lossen of bewaar 
in de vriezer. Breek de honingraat in stukken en bewaar 
een deel voor de decoratie. Verwarm de rest en laat 
rustig oplossen. Schep de bijenwas er vanaf en bewaar de 
honing in een spuitflesje.  

AFWERKING 
Steek de biscuitplakken uit met een ronde steker en 
bewaar in de vriezer. Plaats de panna cotta op een bord 
of op een bodem en laat vervolgens in de koeling rustig 
ontdooien. Werk af met de honing, de honingraat en rasp 
van steranijs. 

ANIJS & 
HONINGRAAT
MET STERANIJS

TIP
Gebruik  
Debic Crème  
Anglaise in 
plaats van de 
kersensaus als 
topping voor  

het puddinkje.

TIP 
Gebruik een bodem zodat je de panna cotta 
kunt oppakken en op een bord kan plaatsen. 
Daarnaast zorgt de bodem ervoor dat  
deze de vochtseparatie uit de panna cotta  
zal opnemen.
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PUDDINKJES

RECEPTUUR VOOR 15 STUKS
 
1 liter Debic Panna Cotta 
15 gram kurkumawortel
1 gram yuzusap
200 ml passievruchtensap 
50 ml suikerwater 1:1
2,5 gram agar-agar 
10 gram passievrucht, gevriesdroogd 
15 stuks gele viooltjes 
15  stuks biscuitplakjes

WERKWIJZE
Schil de kurkumawortel en snijd in stukjes. Smelt de 
panna cotta en voeg de kurkumawortel toe.  
Laat gedurende 30 minuten afgedekt infuseren.  
Passeer door een fijne zeef, portioneer in de siliconen 
matten en laat vervolgens opstijven in de koeling.  
Vries de panna cotta aan om te kunnen lossen of 
bewaar in de vriezer. 
Breng voor de gel het passievruchtensap samen met 
het suikerwater en de agar-agar aan de kook. Kook 1 
minuut door en laat opstijven op ijswater. Cutter fijn  
in de blender en reserveer in een spuitzakje.  

AFWERKING
Steek de biscuitplakken uit met een ronde steker en 
bewaar in de vriezer. Plaats de panna cotta op een bord 
of op een bodem en laat vervolgens in de koeling rustig 
ontdooien. Werk af met blaadjes van gele viooltjes, de 
gel en krokantjes van passievrucht.

KURKUMA &  
YUZU 
MET PASSIEVRUCHT

RECEPTUUR VOOR 15 STUKS
 
1 liter  Debic Panna Cotta 
10 gram oploskoffie 
100 gram dulce de leche 
15 stuks chocoladedecoratie
500 gram Oreo koekjes 
150 gram Campina Roomboter, ongezouten

WERKWIJZE
Kook de blikjes gecondenseerde melk gesloten gedurende 
3 uur in een pan met water. Koel terug, maak open en 
weeg 100 gram van deze karamel af. Smelt de panna 
cotta en vermeng samen met de oploskoffie en de  
karamel. Passeer door een fijne zeef, portioneer in de  
siliconen matten en laat vervolgens opstijven in de  
koeling. Vries de panna cotta aan om te kunnen lossen of 
bewaar in de vriezer. Maal de Oreo koekjes fijn in de food-
processor en voeg de gesmolten boter toe. Rol uit tussen 
twee siliconen matten en laat uitharden in de koeling. 
Steek uit met een ronde steker en bewaar in de vriezer.

AFWERKING 
Plaats de panna cotta op een bord of op een bodem en 
laat vervolgens in de koeling rustig ontdooien.  
Werk af met een chocoladedecoratie en de karamelsaus.

KOFFIE & 
KARAMEL 
MET CHOCOLADEDECORATIE

RECEPTUUR VOOR 15 STUKS
 
1 liter Debic Panna Cotta
50 gram pistache pâte
3 stuks kardemompeulen, gekneusd 
1 stuk vanillestokje 
20 gram pistachenootjes
15 stuks merengue 
15  stuks biscuitplakjes

 WERKWIJZE 
Smelt de panna cotta en verdeel de massa over twee 
gelijke delen. Voeg de pistache pâte toe aan één deel 
en portioneer in de siliconen matten en laat vervolgens 
opstijven in de koeling. Laat het andere deel op ijswater 
“hangend” worden en portioneer op de opgesteven 
pistache panna cotta. Laat vervolgens opstijven in de 
koeling. Vries de panna cotta aan om te kunnen lossen 
of bewaar in de vriezer.

AFWERKING 
Steek de biscuitplakken uit met een ronde steker en 
bewaar in de vriezer. Plaats de panna cotta op een 
bord of op een bodem en laat vervolgens in de koeling 
rustig ontdooien. Werk af met de merengue en gehakte 
pistachenootjes.

PISTACHE & 
VANILLE  
MET KARDEMOM 

RECEPTUUR VOOR 15 STUKS
 
1 liter  Debic Panna Cotta
5 draadjes saffraan
2 stuks sinaasappelzestes 
1 stuks kaneelstokje, ceylon 
400 ml sinaasappelsap
4 gram agar-agar
500 gram Oreo koekjes 
150 gram Campina Roomboter, ongezouten

WERKWIJZE  
Laat de saffraandraadjes 10 minuten wellen in een klein 
scheutje heet water. Smelt de panna cotta en voeg de 
saffraanmassa en de zestes van de sinaasappel toe. 
Laat gedurende 20 minuten afgedekt infuseren. Passeer 
door een fijne zeef, portioneer in de siliconen matten en 
laat vervolgens opstijven in de koeling. Vries de panna 
cotta aan om te kunnen lossen of bewaar in de vriezer. 
Zeef voor de gel het sinaasappelsap door een fijne zeef 
en breng samen met de agar-agar aan de kook. Kook 1 
minuut door en laat opstijven op ijswater. Cutter fijn in 
de blender en reserveer in een spuitzakje. Maal de Oreo 
koekjes fijn in de foodprocessor en voeg de gesmolten 
boter toe. Rol uit tussen twee siliconen matten en laat 
uitharden in de koeling. Steek uit met een ronde steker en 
bewaar in de vriezer.

AFWERKING 
Plaats de panna cotta op een bord of op een bodem en 
laat vervolgens in de koeling rustig ontdooien. Werk af 
met zestes, gel van sinaasappel en stukje kaneel.

SAFFRAAN &  
SINAASAPPEL 
MET KANEEL
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TRIFLES

Om goed en strak laagjes te maken met de panna cotta  
is het belangrijk dat je de panna cotta terug laat koelen  
tot keukentemperatuur en laagje voor laagje goed laat 
opstijven in de koeling.

TIP

De klassieke trifle is een nagerecht uit de Engelse keuken en  
bestaat uit meerdere lagen in een glas of een glazen kom.  
Met deze manier van opbouwen, zijn vele variaties mogelijk:  
zo kun je verschillende smaken combineren waarbij de gast  
met een lepelbeweging alle smaken vangt. 

TRIFLES
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TIPS 
Voor luchtige trifles kun je gebruik maken van Debic Parfait,  
Chocolade Mousse en Tiramisù. 

Naast Debic Panna Cotta zijn Debic Crème Caramel en Crème Brûlée  
ook uitstekend geschikt om te verwerken in trifles.
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TIP
Ook de andere 
Debic dessert-
producten zijn  
uitstekende 
geschikt om te 
verwerken in de 
trifles. Zoals bij 
deze Lion trifle 
waar we Debic 
Crème Caramel 
hebben gebruikt 
maar ook Debic 
Crème Brûlée is 

hiervoor geschikt.

TRIFLES

TRIFLE YOGHURT  
& AARDBEIEN  
MET MERENGUE STAAFJES

RECEPTUUR VOOR 20 STUKS
 
TRIFLE 
1 liter Debic Panna Cotta 
200 gram yoghurt 
400 gram aardbeienpuree
8 gram bladgelatine 

GARNERING 
100 stuks verse aardbeien 
100 gram merengue staafjes 
5 gram poedersuiker 

WERKWIJZE
Smelt de panna cotta en vermeng samen met de yoghurt. 
Portioneer in de glaasjes en laat verder opstijven in de 
koeling. Verwarm een klein deel van de aardbeienpuree 
en los hierin de voorgeweekte gelatine op. Portioneer op 
de panna cotta zodra deze is opgesteven. 

AFWERKING
Werk de trifles af met de verse aardbeien, poedersuiker 
en de merengue staafjes.

RECEPTUUR VOOR 20 STUKS

CHOCOLADECRÈME 
1  liter Debic Crème Caramel 
200 gram chocolade, puur 
10  gram cacaopoeder

KARAMELSAUS 
400 ml Debic Slagroom 35% zonder suiker 
300 gram suiker 
50 gram Campina Roomboter, ongezouten 
5 gram gelatine
1 gram zout 

GARNERING 
Chocoladesaus, karamel-zeezout crispy pearls (Callebaut), 
Maldon-zout 

WERKWIJZE 
Verwarm de Crème Caramel tot 70 ̊ C, voeg de cacao en  
de chocolade toe en los hierin op. Passeer door een fijne 
zeef en portioneer in de glaasjes. Laat gedurende 2-3 
uur opstijven in de koeling. Week voor de karamelsaus de 
gelatine in koud water. Karamelliseer de suiker en voeg de 
room toe. Los de suiker op en voeg de boter, het zout en 
de voorgeweekte gelatine toe. Passeer door een fijne zeef 
en koel terug tot keukentemperatuur. Portioneer op de 
chocoladecrème.

AFWERKING
Werk de trifle af met chocoladesaus, crispy pearls en
Maldon-zout.

TRIFLE LION
CHOCOLADE, KARAMEL-ZEEZOUT 

CRISPY PEARLS

RECEPTUUR VOOR 20 STUKS
 
TRIFLE 
1 liter Debic Panna Cotta 
50 ml limoncello
200 gram kwark 
300 gram roombotercake
1 stuk citroenzestes 

CITROENGELEI
200 ml citroensap
50 ml limoncello 
200 ml water
10 gram suiker
8 gram bladgelatine 

GARNERING 
5 stuks gekonfijte citroentjes 
20 stuks witte chocoladeschotsen
200 gram roombotercake
1 stuk citroenzestes

WERKWIJZE 
Smelt de panna cotta en voeg de limoncello, kwark en  
de zestes toe. Laat kort infuseren. Snijd de roombotercake 
in blokjes en plaats onderin de glazen. Nappeer met een 
scheutje limoncello en plaats in de vriezer zodat de cake 
onderin de glazen vastvriest. Portioneer de panna cotta 
op de cake. En laat verder opstijven in de koeling. 
Voor de gelei het citroensap samen met de limoncello, 
suiker en het water verwarmen. Voeg de voor geweekte 
gelatine toe en koel terug tot keukentemperatuur.  
Portioneer op de glaasjes en laat verder opstijven in  
de koeling.

AFWERKING 
Werk de trifles af met blokjes roombotercake, een partje 
van de gekonfijte citroen en de citroenzestes.

TRIFLE LEMON 
CHEESE CAKE
LIMONCELLO EN GEKONFIJTE CITROEN 

RECEPTUUR VOOR 20 STUKS
 
PANDAN PANNA COTTA 
500 ml Debic Panna Cotta
100 ml kokoswater
2 druppels pandanextract 

KANEEL PANNA COTTA 
500 ml Debic Panna Cotta 
6 gram kaneel

ANANASKROKANT 
¼ stuk ananas
1 dl suikerwater 1:1

GARNERING 
400 gram ananas
50 gram verse jonge kokosnoot
2 bakjes limoencress
200 gram spekkoek

WERKWIJZE 
Smelt voor de pandanlaag de panna cotta en voeg het 
kokoswater en het pandan extract toe. Koel terug tot  
keukentemperatuur. Smelt voor de kaneellaag de panna 
cotta en voeg het kaneelpoeder toe. Laat “hangend’  
worden op ijswater. Dit voorkomt dat de kaneel naar 
de bodem zal zakken tijdens het geleren. Portioneer de 
laagjes in de glaasjes en laat om en om opstijven in de 
koeling. Snijd voor het krokantje de ananas zeer dun op 
het snijmachine. Haal de plakjes door het suikerwater en 
droog in de voedseldroger op 45 ˚C gedurende 6 uur. Be-
waar in een goed afgesloten bak met de siliconen korrels. 

AFWERKING 
Werk de trifles af met de blokjes spekkoek.

TRIFLE 
SPEKKOEK 
MET ANANAS EN JONGE KOKOS  
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ESPUMA’S

Espuma is Spaans voor schuim en is een bereidingstechniek 
waarvoor een sifon gebruikt wordt. De gelatine en room in  
Debic Panna Cotta zorgen voor exact de juiste stevigheid van  
je espuma’s. De verhouding panna cotta en andere smaakstoffen 
zoals bij de 5 recepten hierna is altijd hetzelfde en je kunt hiermee 
dan ook zelf nog eens eindeloos gaan variëren.

ESPUMA’S
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TIPS 
De klopbare varianten zoals Debic Parfait, Debic Tiramisù en Debic  
Chocolademousse zijn uitstekend geschikt voor een sifonbereiding.

Wil je een warme espuma maken? Meng dan 800 ml Debic  
Crème Brûlée met 200 ml gepasteuriseerd eiwit en plaats in de bain  
marie van exact 65 ˚C. 

Om een espuma o.b.v Debic Crème Anglaise te maken meng je 800 ml  
met 200 ml Debic Slagroom 35% zonder suiker.

Voor gebruik de sifon goed schudden, zorg ervoor dat  
je de massa naar de kop van de sifon verplaatst anders 
komt deze er niet uit.

TIP
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ESPUMA’S

PINA COLADA 

RECEPTUUR VOOR 2,5 LITER

600 ml Debic Panna Cotta 
200 ml Debic Kookroom 20% Original
150 ml ananassap
50 ml witte rum 

BLAUWE  
BES VIOOL 
RECEPTUUR VOOR 2,5 LITER

600 ml Debic Panna Cotta 
350 ml blauwe bessenpuree
50 ml viooltjes siroop, Monin 

KOFFIE 
RECEPTUUR VOOR 2,5 LITER

600 ml Debic Panna Cotta 
350 ml espresso 
50 ml koffielikeur

KARAMEL &  
GEROOKT SPEK
RECEPTUUR VOOR 2,5 LITER

600 ml Debic Panna Cotta 
350 ml gecondenseerde melk, 
  gekarameliseerd 
50 ml karamel likeur 
1 gram zout 

Smelt de panna cotta en vermeng met de overige ingrediënten.  
Breng over in een sifon van 1 liter en belucht met twee lachgaspatronen.  
Laat minimaal 4 uur in de koeling opstijven, anders zakt de espuma te snel in.

ESPUMA’S
Basisbereiding

YOGHURT 
RECEPTUUR VOOR 2,5 LITER

600 ml Debic Panna Cotta
400 ml Campina volle yoghurt
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ESPUMA’S

WERKWIJZE 
Maal de Oreo koekjes fijn en smelt de boter. Vermeng samen en rol dun uit tussen 
twee siliconen matten. Laat opstijven in de koeling en steek uit met een steker.  
De afsnijdsels weer samen kneden en weer opnieuw uitrollen en uitsteken.  
Bewaar de koekjes in de vriezer tot gebruik.
Klop de chocolademousse luchtig in de planeetmenger en portioneer in de  
siliconen mallen. Laat opstijven in de koeling en plaats in de vriezer om te kunnen 
lossen. Plaats bevroren mousse tussen de koekjes en laat ontdooien in de koeling, 
of bewaar in de vriezer in een goed afgesloten bak. 
Smelt de panna cotta en portioneer in de ringmallen. Laat opstijven in de koeling 
en plaats in de vriezer om te kunnen lossen. Leg het gerookt spek in de vriezer 
en snijd daarna bevroren op het snijmachine in dunne plakjes. Bestrijk met het 
suikerwater en plaats op een siliconen matje. Droog in de voedseldroger op 50 ˚C 
gedurende 6 uur. Bewaar in een goed afgesloten bak met siliconen korrels.

AFWERKING
Dresseer de reuze Oreo op de borden en plaats de bevroren ring van panna cotta 
erop (deze zal snel ontdooien). Werk het gerecht verder af met het schuim van 
karamel en spek.

WERKWIJZE 
Smelt de panna cotta en vermeng samen met de yoghurt. Breng over in een sifon 
van 1 liter en belucht met 2 lachgaspatronen. Laat minimaal 4 uur in de koeling 
opstijven. Goed schudden voor gebruik. Snijd het rood fruit voorzichtig in gelijke 
stukjes en maak aan met het sap en de zestes van de limoen.

AFWERKING
Dresseer de rood-fruitsalade in het midden van de borden. Dek af met de yoghurt 
espuma en plaats hier de quenelles ijs op. Werk het gerecht verder af met de  
krokante, gevriesdroogde frambozen, yoghurt en zwart cacaopoeder.

REUZE OREO 
MET CHOCOLADE, GEROOKT 
SPEK EN DULCE DE LECHE 

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN

REUZE OREO 
500  gram Oreokoekjes
150 gram      Campina Roomboter,  
  ongezouten
50 ml   Debic Chocolademousse 

PANNA COTTA RING 
200  ml Debic Panna Cotta 

ESPUMA VAN KARAMEL  
EN GEROOKT SPEK 
Zie pagina 20

KROKANT SPEKJE 
100  gram gerookt spek
100   ml   suikerwater 1:1

YOGHURT &  
ROOD FRUIT
MET FRAMBOOS EN CACAO 

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN 

YOGHURT ESPUMA 
600 ml Debic Panna Cotta
400 ml Campina volle yoghurt

ROODFRUITSALADE 
20  stuks frambozen 
30  stuks  aardbeien 
20 bakjes blauwe bes
1 stuk  limoensap + zestes

GARNERING 
20  gram gevriesdroogde frambozen
20  gram gevriesdroogde yoghurt
5  gram zwarte cacaopoeder
10  stuks quenelles yoghurt sorbet 
10  stuks quenelles rood fruit sorbet

Disclaimer: u kunt aan de informatie in deze brochure geen rechten ontlenen.
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Het mooie van klassieke desserts is dat ze eindeloos veel mogelijkheden 
bieden om te variëren. Alleen de bereiding neemt zo veel tijd in beslag! 
Daarom biedt Debic de perfecte oplossing. Debic desserts:

- zijn in een paar minuten te bereiden;
- bieden je de ruimte om er je eigen creatieve draai aan te geven; 
- zorgen moeiteloos voor een betere marge.

En dat allemaal terwijl Debic desserts smaken als traditionele, 
huisgemaakte desserts. En het beste nieuws? Ons recept voor  
panna cotta is nu verbeterd en smaakt romiger dan ooit tevoren.  
Dus als je zin hebt om inspiratie op te doen, duik dan eens in  
de eindeloze mogelijkheden van Debic! 

Eén fles, 
eindeloze 
mogelijkheden 

Ontdek de eindeloze dessertvariaties op Debic.nl
NIEUW! 

NU NÓG 
ROMIGER


