FOODXEVENT

FRANK HAASNOOT

WINNAAR WORLD CHOCOLATE MASTERS IN PARIJS

RECEPT 1 | PAVLOVA

Dit recept bestaat uit:
• citroencrumble
• geroosterde amandelen
• meringue
• kokos-limoensorbet
• brunoise van ananas
• saus (50:50
passievruchtenpuree en sap
van brunoise van ananas)
• limoenzeste
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RECEPT 1 | PAVLOVA

CITROENCRUMBLE
Ingrediënten:
• 218 gram roomboter • 243 gram suiker • 5 gram citroenzeste
• 291 gram bloem • 243 gram amandelpoeder
Bereidingswijze:
• Breng de boter op kamertemperatuur en meng dit met de suiker en citroenzeste.
• Zeef alle droge ingrediënten (bloem en amandelpoeder).
• Meng het gezeefde droge mengsel door het boter-suikermengsel.
• Koel het deeg totdat het hard is.
• Plaats het op een koelrek en vries in.
• Bak het deeg ongeveer voor 20 minuten op 160ºC.
MERINGUE
Ingrediënten:
• 333 gram eiwit • 333 gram suiker • 333 gram poedersuiker
Bereidingswijze:
• Klop het eiwit los en voeg beetje bij beetje ede suiker toe om een dikke meringue te krijgen.
• Voeg de poedersuiker voorzichtig met een spatel toe voor een gladde textuur.
KOKOS-LIMOENSORBET
Ingrediënten:
• 3 gram Cold Procrema 100 Sosa (25236442) • 130 gram suiker • 224 gram melk
• 559 gram kokospuree (41152010) • 84 gram limoenpuree (41152721) • 1 gram limoenzeste
Bereidingswijze:
• Meng de suiker en de Cold Procrema door elkaar.
• Verwarm de melk in een steelpan rond de 40ºC.
• Voeg het mengsel van suiker en Cold Procrema beetje bij beetje, al kloppend met een garde, toe.
• Breng alles aan de kook.
• Meng de kokospuree, limoenpuree en de limoenzeste.
• Schenk het melkmengsel op het kokos-limoen mengsel.
BRUNOISE VAN ANANAS
Ingrediënten:
• 156 gram passievruchtenpuree (41102240) • 38 gram Malibu (6396207)
• 5 gram Tahitiaans vanillestokje (33003370) • 94 gram suiker • 25 gram maïszetmeel
• 813 gram ananas
Bereidingswijze:
• Meng koud door elkaar: de passievruchtenpuree, Malibu, vanillestokje, suiker en de maïszetmeel.
• Snijd de ananas in brunoise en zeef de vloeistof erop.
• Doe het mengsel in de sous-vide zak en gaar het voor 1 uur en 20 minuten in een stomer op 90ºC
(met 100% stoom).
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RECEPT 2 | MANDARIJN SHISO

Dit recept bestaat uit:
• extra vergine olijfolie met vanille
• saus (50:50 sinaasappelsap en gezeefde mandarijnmarmelade)
• yuzu cremeux
• Debic Cream Plus + 5% honing (40200480)
• bladerdeeg (2,5 mm)
• mandarijnmarmelade (plus fijngehakte shiso en verse
mandarijnpartjes)
• mandarijn-shisosorbet
• limoenzeste

pagina 5

RECEPT 2 | MANDARIJN SHISO

YUZU CREMEUX
Ingrediënten:
• 255 gram yuzu sap (41102430) • 6 gram limoenschil • 217 gram heel ei • 153 gram suiker
• 25 gram gelatine mix • 64 gram cacaoboter • 280 gram Debic Cream Plus (40200480)
• 280 gram boter
Bereidingswijze:
• Verwarm het yuzu sap met de limoenschil.
• Meng het ei met de suiker.
• Breng de twee mengsels samen aan de kook.
• Zeef het mengsel direct op de cacaoboter en meng de Cream Plus erdoor. Laat afkoelen tot 4°C.
• Voeg de boter in één keer toe en gebruik de staafmixer om geheel helemaal glad te mixen.
• Bewaar de cremeux in de koelkast.
BLADERDEEG
Ingrediënten:
• 94 gram boter • 9 gram zout • 472 gram bloem • 189 gram water • 236 gram roomboter
Bereidingswijze:
• Meng boter, zout en bloem.
• Voeg het water toe en meng het tot een glad deeg en laat het 30 minuten in de koelkast rusten.
• Spatel de roomboter mooi en gelijkmatig door het deeg.
• Rol het uit en vouw het in drieën, draai het een kwart en herhaal het proces. Vouw eerst en laat 45
minuten rusten. Herhaal dit proces nog 2 keer.
MANDARIJNMARMELADE
Ingrediënten:
• 311 gram hele mandarijnen • 102 gram suiker • 4 gram Pectine NH • 45 gram vers mandarijnensap
• 38 gram vers limoensap
Bereidingswijze:
• Kook de mandarijnen circa 30 minuten in kokend water.
• Snijd de helft in brunoise en mix de andere helft met een staafmixer tot puree.
• Mix de suiker met de Pectine NH en mix dit met het limoensap en het mandarijnensap.
• Meng alle ingrediënten in een pan en breng aan de kook.
• Laat afkoelen.
MANDARIJN-SHISOSORBET
Ingrediënten:
• 118 gram suiker • 4 gram superneutrose • 85 gram glucosepoeder
• 110 gram water • 677 gram mandarijnenpuree (41152261) • 6 shiso-bladeren (34277408)
Bereidingswijze:
• Mix de suiker, superneutrose en het glucosepoeder.
• Verwarm het water tot 40°C en voeg beetje bij beetje de droge ingrediënten toe.
• Breng alles samen aan de kook en giet de puree erbij.
• Laat een nacht afkoelen.
• Snijd de dag erna de shiso-bladeren in reepjes en meng alles door elkaar.
• Draai tot sorbet.
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RECEPT 3 | CHOCOLADE TONKA

Dit recept bestaat uit:
• pâte sablée chocolade
• chocoladesaus
• geroosterde hazelnoten
• chocolade soufflé
• citroencrumble
• vanille-ijs
• tonkasifon
• pure chocoladedecoratie
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RECEPT 3 | CHOCOLADE TONKA

PATE SABLEE CHOCOLADE
Ingrediënten:
• 134 gram boter • 127 gram poedersuiker • 74 gram hele eieren • 39 gram amandelpoeder
• 228 gram bloem • 73 gram aardappelzetmeel • 25 gram cacaopoeder • 1 gram zout
Bereidingswijze:
• Breng de boter op kamertemperatuur.
• Zeef de poedersuiker en voeg toe aan de boter.
• Klop de eieren los en voeg toe aan het mengsel.
• Z eef amandelpoeder, bloem, aardappelzetmeel, cacaopoeder en zout en voeg ze geleidelijk toe.
CHOCOLADESAUS
Ingrediënten:
• 236 gram melk • 59 gram glucose • 205 gram 70% pure chocolade (St. Domingue - 33054123)
Bereidingswijze:
• Kook de melk en glucose en voeg het toe aan de chocolade.
• Mix tot een gladde massa met een staafmixer.
SOUFFLE CHOCOLADE
Ingrediënten:
• 113 gram Debic Cream Plus (40200480) • 95 gram 70% pure chocolade (St. Domingue - 33054123)
• 125 gram hele eieren • 104 gram eigeel • 63 gram suiker
Bereidingswijze:
• Maak een ganache met Cream Plus en chocolade.
• Klop de eieren, dooiers en suiker tot superlicht en luchtig.
• Meng de twee mengsels voorzichtig door elkaar.
• Bak de soufflé op 180°C in de oven (convectie) voor ongeveer 7 minuten.
VANILLE-IJS
Ingrediënten:
• 3 gram Cold Procrema 100 Sosa (25236442) • 146 gram suiker • 13 gram dextrose
• 2 gram vanillestokjes • 530 gram volle melk 3,5% • 42 gram melkpoeder 1% • 265 gram room
Bereidingswijze:
• Meng de Cold Procrema met suiker en dextrose en voeg de room toe.
• Schraap het merg uit de vanillebonen en meng dit met alle andere ingrediënten.
• Breng het geheel aan de kook en laat het een nacht afkoelen.
• Mix het mengsel met de hand en draai op in een ijsmachine.
TONKASIFON
Ingrediënten:
• 268 gram Debic Cream Plus (40200480) • 179 gram melk • 30 gram suiker
• 1 gram geraspte tonkabonen • 21 gram gelatinemassa
Bereidingswijze:
• Verwarm de Cream Plus, melk en suiker samen met de geraspte tonkabonen.
• Voeg de gelatinemassa toe en laat afkoelen in de koelkast.
• Zeef het mengsel de volgende dag, giet in een sifon en het is klaar voor gebruik.
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Evenementen

BINNENKORT BIJ HANOS:

SCHRIJF U NU IN VOOR ONZE MASTERCLASSES EN INSPIRATIESESSIES

EVENEMENTEN

BEKIJK ONS ACTIVITEITENPROGRAMMA
EN SCHRIJF U NU IN OP HANOS.NL/EVENEMENTEN

NIETS MISSEN?
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

hanos_nl
hanosgroothandel
hanosgroothandel

Hier delen we alles over inspiratie, producten, online masterclasses
en het laatste nieuws.

