
recepturen
LIVESTREAM
KERSTPATISSERIE & DESSERTS
MET SVH MEESTERKOK & MEESTER PATISSIER RUDOLPH VAN VEEN



Benodigdheden: 
• 1 el zonnebloemolie
• 1 citroen
• 100 ml ahornsiroop | 25218730
• 100 g gedroogde cranberries | 28501670
• 100 g gedroogde pruimen | 28501640
• 80 ml whisky of brandy

Bereidingswijze: 
•  Vet een vuurvaste kom of puddingvorm van 1,5 liter in met 

olie en rasp de citroenschil boven de kom zodat overal een 
beetje rasp zit.

•   Schenk de ahornsiroop onder in de vorm.
•  Pureer de cranberries en de pruimen samen met de whisky 

in de foodprocessor.
•  Roer de boter met suiker in de mixer romig en voeg de 

eieren één voor één toe.
•  Voeg de cranberry en pruimen puree toe en mix goed door.
•  Spatel tot slot bakmeel, bakpoeder en speculaaskruiden 

erdoor.
•  Schenk het beslag in de puddingschaal en dek deze af met 

bakpapier. Pak de vorm in met aluminiumfolie.
•  Gaar de pudding 1,5 uur au bain-marie in de oven op 160 

graden of in een grote pan op laag vuur.
•  Als je kleinere één-persoons puddinkjes maakt, kan de 

gaartijd terug naar 40 minuten.
•  Laat de pudding na het garen tenminste 5 minuten in de 

vorm staan alvorens je hem lost op een schaal.

Warm serveren met een lichte custard saus en eventueel aan 
tafel nog flamberen met een beetje extra whisky of brandy.
Traditioneel wordt Christmas pudding in het Verenigd 
Koninkrijk gedecoreerd met een takje (echte) hulst.

• 210 g zachte boter
• 210 g lichtbruine basterdsuiker
• 4 eieren
• 100 g zelfrijzend bakmeel
• 3 tl bakpoeder | 23219902
• 1 tl speculaaskruiden

Recept 1 | Classic Christmas Pudding

Notities:

Benodigdheden: 
• 500 ml melk
• 100 g suiker
• 1 vanillestokje
• 5 eidooiers
• 20 g maïzena

Bereidingswijze: 
•  melk met vanille en helft van de suiker 

verwarmen.
•  Dooiers, suiker, maïzena en klein 

scheutje melk losroeren.
•  Samen 1 minuut laten doorkoken.

Recept 2 | Light Custard Sauce
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Eenvoudig en snel te maken Kerstdessert in een glaasje. 
Bestaande uit een koekkruimel bodem, roomkaas 
mousse en compote van appel met cranberry. 

Benodigdheden Compote:
• 2 appels (jona)
• 50 g cranberries
• 100 ml cranberry sap | 25426750
• ½ citroen, sap
• 2 kruidnagels
• 1 steranijs
• ½ tl szechuanpeper | 25032144
• 50 g suiker
• 1 volle tl maïzena

Bereidingswijze: 
•  Appels schillen en in partjes snijden.
•  Met alle ingrediënten 5 minuten zachtjes laten koken en 

binden met maïzena. Daarna volledig af laten koelen.
•  Roer alle ingrediënten voor de mousse glad.
•  Verkruimel de koekjes en verdeel over de glaasjes.
•  Gevolgd door de mousse en daarna de Kerstappeltjes.
•  Garneer met munt of een chocolade kerst decoratie.

Mousse:
• 300 g verse roomkaas | 40497043
• 150 ml volle Griekse yoghurt
• 60 g poedersuiker
• 1 vanillestokje | 33003380

Verder:
•  8 kerst of kandij koeken voor de 

kruimelbodem.
• Verse munt of een kerstdecoratie

Recept 3 | Cheesecake Mousse met Kerstappeltjes

Notities:
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