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recepturen online masterclass

COFFEE & PASTRY

In samenwerking met:

MET STEPHANIE DE DREU & KIKI SUIJKERBUIJK

Stephanie de Dreu
Kiki Suijkerbuijk
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Benodigdheden:
• 40 ml Coebergh 
• 35 ml Verse espresso
• 20 ml Sip Smith Gin 
• 10 ml Koffiesiroop 
• 3 Koffiebonen (optioneel)
• Cocktailshaker

Bereidingswijze:
• Koel het glas voor met ijs
•  Vul een shaker met ijs en voeg hier alle 

ingrediënten aan toe. Shake ongeveer 30 
seconden

•  Leeg het voor gekoelde glas fine-strain de 
inhoud van de shaker in het glas

• Garneer met 3 koffiebonen

Coeberg Bessen
6281209 | fles 100cl
Sip Smith Gin
6301148 | fles 70cl
Espressobonen Musetti Cremissimo
20118043| 1kg
Monin koffie siroop 
9180336 | fles 70cl 
Martiniglas Elysia 22cl
61021820 | per stuk

KOFFIE - COEBERG MARTINI

Notities:
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Baktijd 12 min
Temperatuur: 
•  Inschietoven 160°C
• Heteluchtoven 140°C

15 2-persoons taartjes of 50 kleintjes

RED VELVET
• 1000 gram Dawn Red Velvet Cake Mix UTZ  | 33009090
• 500 gram water
• 100 gram suiker

Werkwijze
Mix de Red Velvet Cake Mix, de suiker en het water 3 minuten 
met de vlinder in de laagste versnelling. 
Spuit in ringen en bak deze af. 
Afvulgewicht 
• klein: Ø 5,5cm ca. 15 gram
• groot Ø 8,5cm ca. 35 gram.

TREMPEER
• 100 gram amarena sap • 50 gram water • 50 gram suiker

Werkwijze
Breng water, suiker en amarena sap tegen de kook aan. Trempeer de red velvet plakjes met een kwast of spuit.

WITTE CHOCOLADE VULLING
• 1000 gram room ongezoet 35% • 300 gram witte chocolade • 10 gram Dawn Vanistar | 28623223
• 30 gram Dawn Sanatine R | 28600820

Werkwijze
Breng 1/3 van de room tegen de kook aan. Los hier vervolgens de Sanatine R en Vanistar in op. Giet dit op de witte 
chocolade en meng tot een gladde ganache. Voeg de rest van de koude room toe en dek het geheel af met 
plastic. Laat minimaal 12 uur opstijven en klop vervolgens op tot stijve massa.

Afwerking
Spuit tussen de red velvet lagen dopjes witte chocolade vulling. Decoreren met rood fruit en eventueel wat 
sierpoeder.

PASTRY - RED VELVET TAARTJE ***  
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Benodigdheden:
• 2 eetlepels instant koffie • 3 eetlepels water • 2 eetlepels suiker • 35 ml melk • 30 ml cognac Courvousier
• 15 ml vanille- of karamelsiroop Monin • Garde • ijsblokjes

Bereidingswijze:
DALGONA-MENGSEL 
•  Voeg de suiker, instant koffie en het water bij elkaar in een kom en mix met een  

garde dit totdat het romige crème is.  

MARTINI
• Vul het glas met ijsblokjes.
• Doe de siroop, de cognac en de melk in de het glas en roer door.
• Garneer eventueel met chocolade schaafsel

Courvousier Cognac 6311501 | fles 70cl
Mondiano Instant Arabica melange 20104209 | zak 500 gram
Caramel siroop Monin 9180390 | fles 70cl
Glas America’s 24cl 61022590 | doos 4 stuks 

KOFFIE - DALGONA ESPRESSO MARTINI

Notities:
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Baktijd 20min | Temperatuur: inschietoven 180°C - 
Heteluchtoven 160°C
25 stuks

BROWNIE
1000 gram Dawn Brownie Cake Mix | 33006280
• 65 gram olie
• 65 gram water
• 250 gram bosbes puree 

Werkwijze
Meng olie, water, bosbes puree en de Brownie 
Cake Mix met vlinder 1 minuut in lage versnelling 
en 2 minuten in middelste versnelling. Afvullen in 
mat of ringen van 5,5Ø cm, afvulgewicht ca. 50 
gram.

CHOCOLADECRÈME
• 150 gram chocolade puur
• 150 gram ongezoete room 35%
• 300 gram boter

Werkwijze 
Room tegen de kook brengen en mengen met de pure chocolade tot een gladde ganache. Boter zalvig draaien 
en hier ganache doorheen draaien. Eventueel bijwarmen voor mooie gladde crème. Ca. 20 à 25 gram crème per 
brownie.

Afwerking
125 gram Dawn Decorgel Caramel | 28600910
Dopjes crème spuiten met glad spuitje en een  kartel spuitje. Decoreren met bosbessen, pinda en dopjes 
decorgel karamel. Eventueel nog wat zeezout overheen strooien

PASTRY - BROWNIE PINDA BOSBES **

Notities:
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Benodigdheden:
• 35 ml Licor 34 Horochata • 1 espressoshot • Ijsblokjes 

Bereidingswijze:
• Vul het glas met ijsblokjes 
• Voeg hier de espresso aan toe
•  Schenk vervolgens rustig de Licor 43 Horochata over de espresso. 

(TIP: doe dit aan tafel)

Licor 43 Horochata  6395010 | fles 70cl 
Ijsblokjes Domini 41699010 | doos 2x 2.5kg
Espressobonen Musetti Cremissimo 20118043| 1KG
Glas Bormiolo Rocco Gina  61051234 | ds 6 stuks

KOFFIE - HOROCHATA CAFFE

Notities:
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Baktijd 20min | Temperatuur: inschietoven 180°C - 
Heteluchtoven 160°C
15 stuks

CARROT CAKE
• 1000 gram Dawn Carrot Cake Mix | 33002900
• 570 gram water

Werkwijze
Water en Carrot Cake Mix mengen op lage gemiddelde 
snelheid voor ca. 3 minuten. Spuiten in een matje of 
ringen van ca 8,5 cm Ø, afvulgewicht ca. 100 gram.

FROSTING
1200 gram Dawn Cream Cheese Frosting | 33002870

Werkwijze
Doorspatelen tot de Cream Cheese Frosting mooi glad 
is. Vervolgens direct verwerkbaar.

TREMPEER
• 15 gram Dawn Compound Sinaasappel | 28622519
• 50 gram water
• 50 gram suiker
• 5 gram gember poeder

Werkwijze
Alles tegen de kook aanbrengen, en trempeer de carrot 
cake met kwast of spuit.

Afwerking
Spuit met een crème spuitje bloemblaadjes van 
de frosting. Afwerken met walnoten en gekonfijte 
sinaasappel.

PASTRY - CARROT CAKE ***

Notities:
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THEE - MATCHA GIN TONIC  

Benodigdheden:
• 1 lepel Matcha poeder
• 30 ml Sipsmith dry gin
• 20 ml St-Germain likeur
• Indian Tonic
• Munttakje
• Violen

Bereidingswijze:
•  Doe de matcha en de gin in een 

cocktailshaker
• Voeg hier veel ijs aan toe
• Shake goed, ongeveer 30 seconden
• Neem een glas en vul die met ijs
•  Giet de matcha infused gin in het 

glas
• Voeg hier de likeur aan toe
• Top met de tonic
•  Garneer met Muntblaadjes en 

viooltjes

MATCHA POEDER
INDIAN TONIC
•  Sipsmith dry gin 

6301148 | per fles 70 cl
•  St-Gemain Elderflower Liqueur 

6385102 | per fles 70 cl
•  Verse Munt 

34948504| per bosje 80 gr
•  Violen klein paars 

34981503 | bakje
•  Longdrinkglas Elysia 

61016880 | per stuk

Notities:
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Baktijd 20min | Temperatuur: inschietoven 180°C - 
Heteluchtoven 160°C
2 platen

BAR
• 1000 gram Dawn Muffin mix vanille | 33006260
• 300 gram water
• 200 gram heelei
• 300 gram olie
• 100 gram suiker

Werkwijze
Mix alle ingrediënten op gemiddelde snelheid met vlinder 
voor 3 minuten. Bakken in een baktray 30x40 cm, ca. 800 gram 
afvulgewicht.

FRAMBOZEN COULIS
• 500 gram frambozen puree
• 25 gram suiker
• 25 gram citroensap
• 18 gram Dawn Sanatine R | 28600820
• 250 gram frambozen bevroren

Werkwijze
Frambozenpuree en citroensap verwarmen tot ca. 70°C. Sanatine R in oplossen en frambozen aan toevoegen. 
Uitstorten op baktray ca. 400 gram afvulgewicht. 

MATCHA GANACHE
• 1000 gram ongezoete room 53%
• 300 gram witte chocolade
• 20 gram matcha poeder
• 30 gram Dawn Sanatine R | 28600820

Werkwijze
Breng 1/3 van de room tegen de kook aan. Los hier vervolgens de Sanatine R en matcha in op. Giet dit op de witte 
chocolade en meng tot een gladde ganache. Voeg de rest van de koude room toe en dek het geheel af met plastic. 
Laat minimaal 12 uur opstijven en klop vervolgens op tot stijve massa.

Afwerking
Bars snijden op 3x10 cm. Afwerken met matcha ganache. Ca 20 gram per bar. Decoreren met matchapoeder en 
frambozen.
 

 PASTRY - MATCHA FRAMBOZEN BAR**

Notities:



NIETS MISSEN?
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA 

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

hanos_nl 

hanosgroothandel

hanosgroothandel

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

SCHRIJF U NU IN VOOR ONZE MASTERCLASSES EN INSPIRATIESESSIES

Evenementen
BINNENKORT BIJ HANOS:

EVENEMENTEN


