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Raspberry & Figs Marmalade benodigdheden: 
• 300 gram verse vijgen | 34387450
• 200 gram frambozen | 34330706
• 30 gram suiker
• 4 gram Pectine NH | 25216310
• 10 gram Forum Cab. sauvignon azijn | 24037007

Raspberry & Figs Marmalade bereidingswijze:
•  Laat alles samen koken en laat afkoelen voordat je de 

mousse maakt.

Raspberry & Figs Mousse benodigdheden: 
• 100 gram Framboos puree | 41102220
• 100 gram Vijgenpuree | 41102490
• 15 gram Albumina | 25236451
• 50 gram suiker
• 100 gram suiker

Gelatinemassa:
• 1 deel gelatine blaadjes  • 5 delen water

Raspberry & Figs Mousse bereidingswijze:
• Meng de albumine met puree (200 g) en klop dit op
• Verwarm tegelijkertijd de puree met de suiker tot 118°C
•  Giet dit op de meringue en klop deze op tot deze bijna 

koud is. Schaal opnieuw
• 200 gram Meringue (zie hierboven)
• 200 gram puree
• 60 gram Inulina Cold Sosa
• 48 gram gelatinemassa
• 10 gram Citroenpuree | 41152240

Hydrateer de gelatine met een deel van de puree. De rest 
van de puree mengen met de citroenpuree en mengen in de 
Inulina (met behulp van een staafmixer). Smelt de gelatine 
en voeg dit toe aan het pureemengsel. Meng deze driemaal 
met de meringue en in de vormpjes spuiten.

Buckwheat Crispy benodigdheden: 
•  20 gram Geroosterde boekweit | 23000480
• 15 gram gepofte boekweit | 25213280
• 140 gram frambozenchocolade
• 3 gram olijfolie

Raspberry & Figs Glazing benodigdheden:
• 200 gram vijgenpuree | 41102490
• 200 gram Frambozenpuree | 41102220
• 130 gram glucose
• 9 g gram Pectine NH | 25216310
• 130 gram suiker
• 5 g gram Sorbet-stabilisator | 25236433
• 240 gram water
• 16 gram limoensap | 2119077.

Raspberry & Figs Glazing bereidingswijze:
•  Verwarm het water tot 40°C en maak een mengsel met 

de NH en een deel van de suiker
•  Doe de puree, de rest van het water en de suiker in een 

pan en verwarm tot 40°C

Einde van de zomer op een bord | Lactosevrij dessert

•  Voeg het mengsel van de pectine toe en breng aan de kook.
•  Laat het enkele minuten intrekken om het schuim eraf 

te scheppen.
• Laat het ‘s nachts rusten voor een beter resultaat.
•  Doe de glazuur op 37°C op een cake, uit de normale 

vriezer.

Fruity Gel benodigdheden:
•  160 gram Vijgen pureren | 34387450
•  40 gram Frambozenpuree | 41102220
•  12 gram Forum Cab. sauvignon azijn | 24037007
•  10 gram Gelcrem koud | 25236648

Blackberry Meringue & Foam benodigdheden:
• 200 gram Bramenpuree | 41152190
• 10 gram Gelcrem Cold | 25236648
• 13 gram Albumina | 25236451
• 100 gram suiker
• 60 gram Glucosepoeder | 25236719

Blackberry Meringue & Foam bereidingswijze:
• Meng de puree met de Gelcrem.
• Klop op met de suiker en albumine.
•  Voeg als laatste de glucosepoeder toe, verdeel in 

blaadjes en droog op 50-60°C.
• Eenmaal half gedroogd, vorm ze.
•  Bewaar de rest van de meringue voor het afmaken van 

het dessert.

Glass tuile met herfstfruit benodigdheden:
• 180 gram Vijgenpuree | 41102490
• 95 gram Pureer Framboos | 41102220
• 5 gram Forum Cab. sauvignon azijn | 24037007
• 17 gram Gelcrem koud | 25236648

Glass tuile met herfstfruit bereidingswijze:
• Meng alles samen en smeer heel dun uit
•  Eenmaal half gedroogd, knip & vorm het in de siliconen 

mallen om het daarna verder te laten 
drogen.

Sorbet of Figs & Raspberry benodigdheden:
• 345 gram Vijgen pureren
• 90 gram Framboos pureren
• 220 gram water
• 130 gram suiker
• 115 gram Gedroogd glucosepoeder | 25236719
• 2,5 gram Sorbet-stabilisator (pro sorbet 5) | 25236433

Sorbet of Figs & Raspberry bereidingswijze:
•  Maak een siroop met het water, de suiker, het 

gedroogde glucosepoeder en de sorbetstabilisator
• Mix met de puree en roer
• Spuit in de mini quenellesvormpjes Silikomart

Decor benodigdheden:
• Verse vijgen 2 kleuren | 34387709 | 34387450
• Verse Frambozen
• Forum Cab. Sauvignon Azijnreductie
• Frambozenpoeder
• Paarse verse bloemen

Notities:
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Mr. Smith
Vanillemousse gecombineerd met groene appel & Mizuna-salade en citroengelei

Green apple marmalade benodigdheden:
• 375 gram Groene appelpuree | 41151806
• 225 gram groene appelsap (van puree) *
• 300 gram Kleine brunoise van Granny Smith-appels
• 75 gram suiker
• 75 gram Glucosepoeder | 25236719 
• 4,5 gram Pectine NH | 25216310
• 2 gram Matcha-poeder | 25298359
• 12 gram Citroensap
• 200 gram brunoise appel

Green apple marmalade bereidingswijze:
• Warm de puree, sap en brunoise (300g) op tot 45ºC
•  Voeg de voorgemengde poeders toe; suiker, glucose,  

NH & matcha en breng deze aan de kook
•  Haal van het vuur en voeg het tweede deel van de 

appelbrunoise en de citroensap toe.
•  Laat afkoelen voordat u ze in de taartjes legt

Vanilla Mousse benodigdheden: 
• 100 gram melk
• 1,5 gram vanillestokje | 33003380
• 240 gram Blanc Satin | 33000252
• 30 gram gelatinemassa
• 250 gram slagroom

Vanilla Mousse bereidingswijze:
•     Verwarm de melk met de vanilla en laat de vanille  

2 uur trekken.
•    Verwarm de melk opnieuw, smelt de gelatine in de hete 

melksoort bovenop de chocolade en maak een ganache
•    Voeg als laatste de slagroom toe.

Sable benodigdheden: 
• 100 gram boter 
• 80 gram poedersuiker
• 85 gram dooiers | 40625314
• 240 gram bloem

Sable bereidingswijze:
•   Maak de boter zacht.
•   Voeg de poedersuiker toe.
•   Voeg beetje bij beetje de dooiers toe.
•   Maak het af door de bloem toe te voegen.
•   Zet alleen de eerste snelheid aan om glutenvorming te 

voorkomen (normaal meel).
•   Rol uit op 2,5 mm en vries in.
•   Bak 12 min op 150°C.

Green Apple glazing benodigdheden: 
• 600 gram groene appelsap van puree | 41151806 *
• 130 gram glucose
• 130 gram suiker
• 9 gram Pectine NH | 25216310
• 5 gram Sorbet-stabilisator | 25236433
• 4 gram Matcha-poeder | 25298359
• 20 gram Citroensap
• Groene kleurstof

* Passeer de puree van appel door een passeerdoek.

Green Apple glazing bereidingswijze 
• Verwarm de puree, glucose en water tot 45ºC.
•  Voeg de pectine, suiker, matcha en stabilisator toe en 

breng aan de kook.
• Voeg van het vuur de citroensap en kleurpasta toe.
• Schep het schuim eraf en laat minimaal 4 uur rusten.
• Gebruik het glazuur op 37ºC.

Green apple tuile benodigdheden: 
• 100 gram boter
• 200 gram suiker
• 200 gram Groene appel puree | 41151806
• 100 gram bloem
• Groen en bruine kleurstoffen | 33056265

Green apple tuile bereidingswijze:
•   Maak de boter zacht met de suiker, 
   gebruik een spatel en gebruik geen lucht.
•   Voeg beetje bij beetje de lauwwarme puree toe
•   Voeg de bloem toe (in het geval dat het mengsel split 

een beetje opwarmen).
•   Verspreid dun op een silpat en bak 8 min op 150°C.
•   Bewaar in een luchtdichte box met silicagel.

Lemon jelly benodigdheden: 
• 335 gram Citroenpuree | 41152240
• 1/2 vanilleboon
• 200 gram suiker
• 4,5 gram Pectine Jaune | 25252531
• 60 gram suiker

Lemon jelly bereidingswijze:
•   Meng de pectine met de suiker (60 g)
•   Verwarm de puree, vanille & suiker tot 40°C, voeg het 

mengsel van de pectine & suiker toe koken tot 117°C.

Mizuna & Green apple base benodigdheden: 
• 500 gram groene appelpuree | 41151806
• 175 gram Mizuna- of Rucola-salade | 34252818

Mizuna & Green apple base bereidingswijze:
•   Mix tot een gladde puree
•   Voor sorbet direct gebruiken, voor saus zeven

Mizuna & Green Apple Sauce benodigdheden:
• 165 g Puree-mengsel
• 3 g Natur emul | 25208370
• 2,5 g Gelcrem koud | 25236648
• 10 g poedersuiker

Mizuna & Green Apple Sauce bereidingswijze:
•   Meng alles samen en doe het in een fles

Mizuna & Green apple Sorbet benodigdheden:
• 375 gram water
• 65 gram trimoline | 25212260
• 100 gram suiker
• 6 gram IJsstabilisator | 25236433
• 38 gram citroensap
• 550 gram Puree-mengsel

Notities:
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Mizuna & Green apple Sorbet  bereidingswijze:
•  Maak een siroop met het water, trimoline, suiker 

en stabilisator.
•  Meng met het mengsel van citroensap en  

puree-mengels en roer.

Extra’s benodigdheden:
• Groene appel
• Crumble
• Mini Mizuna of Rucola Salade

Apple foam
• 250 gram Groene appelpuree | 41151806
• 10 gram albumine | 25236451Dip ravioli:

• 250 ml water
• 50 gram suiker
• 15 gram vegetable en pols sosa | 25236424

Tip: dit tuillebaslag 

kan je prima invriezen
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“Going Milky Nuts”
Hazelnoot sponge benodigdheden:
• 180 gram eiwit | 25236451
• 60 gram suiker | 20015401
• 110 gram hazelnootpoeder
• 140 gram suiker | 
• 45 gram bloem | 
• 10 gram bevroren sinaasappelschil

Hazelnoot sponge bereidingswijze:
•  Klop de eiwitten op en voeg de suiker toe tot een sterke 

meringue.
•  Voeg de poeders en schil toe, bak met kleine stukjes 

bevroren abrikoos IQF | 41155204 bovenop.
• Verspreid over een silpat, 2 ‘’staven’’ hoog.
• Bak ongeveer 7-8 minuten op 170°C.

Hazelnut & yoghurt crémeux benodigdheden: 
• 200 gram melk
• 35 gram suiker
• 75 gram dooiers 
• 75 gram hazelnootpraliné | 33002540
• 63 gram pure hazelnootpasta | 25210530
• 47 gram gelatinemassa
• 120 gram boter
• 50 gram Griekse yoghurt | 40335422
• 6,5 gram yoghurtpoeder | 25200668

Hazelnut & yoghurt crémeux bereidingswijze:
•     Kook een crème anglaise met de melk, suiker, dooiers, 

praliné en pasta
•  Voeg de gelatinepoeder toe en laat deze afkoelen tot 

35C-40°C.
• Meng de boter, yoghurt en yoghurtpoeder erdoorheen

Yuzu jelly benodigdheden: 
•  100 gram water
• 160 gram Yuzu-puree | 41102430
• 1/2 vanilleboon | 33003370
• 150 gram suiker
• 3,5 gram Pectine Jaune | 25252531
• 45 gram suiker 

Yuzu jelly  bereidingswijze:
• Meng de pectine met de suiker (45 g)
•  Verwarm de puree, vanille & suiker tot 40C, voeg het 

voormengsel van de pectine & suiker toe koken tot 110°C.

Beglazing benodigdheden: 
• 210 gram suiker
• 25 gram glucose | 33099273
• 150 gram room
• 75 g gram water
• 7,5 gram zetmeel (aardappel of maïs)
• 75 gram Lactee Supérieure | 33000225
• 42 gram gelatinemassa

Beglazing bereidingswijze 
• Maak een karamel met de suiker en glucose
•  Meng het water en het zetmeel voor en breng de melk  

aan de kook.

•  Zodra de karamel 180 °C heeft bereikt, voegt u de 
kokende room toe, gevolgd door het zetmeelmengsel.

• Kook samen minimaal 3 minuten.
•  Blend met de chocolade en voeg als laatste de 

gelatinemassa toe.

Whipped Lactée ganache benodigdheden: 
• 200 gram melk
• 35 gram gelatine poeder | 25033401
• 290 gram Lactee Supérieure Chocolade | 33000225
• 30 gram Yuzu-puree | 41102430
• 400 gram room

Whipped Lactée ganache bereidingswijze:
•   Verwarm de melk, voeg de gelatine poeder toe en maak 

een ganache van de chocolade
• Voeg de puree en room toe
• Laat het min. 12 uur rusten en klop het op

Sablé benodigdheden: 
• 200 gram boter
• 172 gram poedersuiker | 20015485
• 160 gram eidooiers
• 480 gram bloem 
• 80 gram hazelnootpoeder

Sablé bereidingswijze:
•  Maak de boter zacht, voeg poedersuiker, dooiers toe en 

als laatste het cakemeel
•  Rol uit, (3,5 dikte) , laat het deeg rusten in de keeling,  

en bekleed hierna de taartringen
• Bak 15/20 minuten op 150°C.

Praliné & Lactee superieure chocolate Ice-cream 
benodigdheden: 
• 500 gram room
• 220 gram melk
• 60 gram praline | 33002540
• 30 gram Glucosepoeder | 25236719
• 3 gram stabilisator
• 200 gram Lactee Supérieure | 33000225
• 10 gram Yuzu sap | 25218360

Praliné & Lactee superieure chocolate Ice-cream  
bereidingswijze:
•   Verwarm melk, room en praliné op 40C en voeg het 

voorgemengde glucosepoeder en stabilisator toe, en 
breng aan de kook.

•  Maak een ganache van de chocolade en voeg de  
Yuzusap toe.

•  Rijp en karnen.

Decor benodigdheden:
• Lactee Supérieur | 33000225
• Goudpoeder | 33061437
• Bladgoud | 33061062
• Hazelnoot dop

Notities:
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Ruby’s cherry Chai
Griotte & Beetroot meringue benodigdheden:
• 250 gram Griotte-puree | 41152174
• 6 gram rode bietenpoeder | 25215120
• 300 gram suiker
• 22 gram Albumina | 25236451
• 100 gram dextrose | 25236746

Griotte & Beetroot meringue bereidingswijze:
•  Meng de griotte puree en de albuminapoeder met een 

garde tot het is opgelost.
• Doe dit mengsel in de Kitchen Aid en klop het op.
•  Voeg beetje bij beetje de suiker toe. Voeg dan de 

dextrose toe en blijf kloppen tot een sterke meringue.
• Droog in de oven of dehydrator.

Griotte & Chai gel benodigdheden: 
Infusion 
• 25 gram Chai tea
• 700 gram Griotte puree | 41152174

Griotte & Chai gel bereidingswijze: 
•  Kook de puree en voeg de thee toe, brouw beide samen 

op een laag vuur gedurende 20 minuten en zeef deze.

Cherry Chai gel benodigdheden: 
Cherry Chai Gel
• 400 gram Griotte & Chai puree (zie hierboven)
• 20 gram Gelcrem koud | 25236648

Cherry Chai gel bereidingswijze: 
•  Meng beide samen tot een homogene gel in de 

thermomixer of sterke blender.
• Gebruik in de mousse en doe in een spuitzak.

Cherry Marmalade benodigdheden: 
• 250 gram Griotte IQF | | 41100218
• 25 gram suiker
• 2,5 gram Pectine NH | 25216310
• Mix suiker en pectine NH.

Cherry Marmalade bereidingswijze:
•  Verwarm de kersen tot 40°C, voeg het voormengsel toe 

en kook

Ruby’s Cherry & chai mousse benodigdheden: 
• 50 gram Griotte-puree
• 50 gram room
• 80 gram Ruby Chocolate | 33002010
• 18 gram gelatinemassa
• 75 gram Griotte & Chai Gel
• 180 gram slagroom

Ruby’s Cherry & chai mousse bereidingswijze 
•  Smelt de Ruby chocolade tot 35°C en verwarm de room 

(100g) tot 35°C.
•  Voeg de gelatine toe aan de warme room en meng met 

de Ruby tot een homogene ganache.
•  Mix met de kersengel, temperatuur 32°C en voeg de 

opgeklopte room toe.
• Spuit in de buisjes van rhodoid plastic en vries ze in.

Griotte Glazing benodigdheden: 
• 300 gram Griotte-puree | 41152174
• 450 gram water
• 150 gram glucose | 25236719
• 150 gram suiker
• 20 gram Pectine NH | 25216310

Griotte Glazing bereidingswijze:
•   Verwarm het water tot 40°C en maak een mengsel van de 

pectine NH en een deel van de suiker.
•  Doe de puree, de rest van het water en de suiker in een 

pan en verwarm tot 40°C.
•  Voeg het mengsel van de pectine toe en breng het aan de 

kook.
•  Laat het enkele minuten intrekken en schep het schuim 

eraf.
• Laat het de nacht rusten voor een beter resultaat.
• Glaceer op 30°C op de cake, welke uit de vriezer komt.

Whipped ganache Ruby benodigdheden: 
• 200 gram room
• 300 gram Ruby chocolade | 33002010
• 250 gram room
• 50 gram gelatinemassa 
• 4 gram bietenpoeder | 25215120

Whipped ganache Ruby bereidingswijze:
•  Smelt de Ruby chocolade tot 35°C, verwarm de room 

tot 25°C en meng samen met de bietenpoeder tot een 
ganache.

• Voeg de gesmolten gelatine en de rest van de room toe.
• Laat het 12 uur rusten, voordat je het opklopt.

Ruby & yoghurt Crispy benodigdheden: 
• 120 gram Crumble
• 80 gram Feuilletine | 33057193
• 240 gram Ruby chocolade
• 50 gram zure yoghurtpoeder | 25200668
• 5 gram olijfolie

Ruby & yoghurt Crispy bereidingswijze:
• Mix alles samen. Uitrollen op 3 mm en snij in cirkels

Ruby & Yoghurt & Cherry Ice-cream benodigdheden:
• 300 gram melk
• 300 gram Griotte-puree | 41152174
• 50 gram yoghurt
• 60 gram dextrose | 25236746
• 15 gram Gedroogde glucose | 25236719
• 6 gram stabilisator | 25210940
• 360 gram Ruby Chocolate | 33002010
• 120 gram Frambozenpuree | 41102220
• 10 gram yoghurtpoeder | 25200668

Ruby & Yoghurt & Cherry Ice-cream bereidingswijze:
• Warm de melk en yoghurt op tot 40°C.
•  Voeg de voorgemengde suikers en stabilisator toe tot 

85°C.
• Mix dit met de chocolade.
•  Eenmaal koud voeg je de puree en yoghurtpoeder toe, en 

roer deze.

Notities:

Bubble choc:
• 140 gram cacao
• 260 gram Ruby Chocolate | 33002010
• 8 gram Lecitine Texturas | 25200079
• 10 gram raspberry powder | 25237576

Decor benodigdheden:
• verse kers of framboos | 34330706
• Paarse micro kruiden of bloemen
• Ruby chocolade decor
• citroengelei
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Golden Banoffee
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Benodigdheden Caramel:
• 250 gram Room
• 40 gram Limoensap | 2119077
• 38 gram Glucose stroop | 33099273
• 225 gram Suiker
• 2,5 gram Gerookt zeezout | 25001472
• 25 gram Boter
• 70 gram Callets gold | 33007260
• 40 gram Guayaguil-chocolade (Barry Callebaut)
• Yuzu puree | 41102430

Bereidingswijze Caramel:
• Breng de room aan de kook
• Smelt in een andere pan de glucose
•  Voeg de suiker toe en kook een karamel met een diepe 

karamelkleur
• Blus deze af met de hete room
•  Voeg de yuzu puree, gelatine  en boter toe mix en zeef 

deze
•  Voeg de chocolade toe en mix opnieuw met de 

staafmixer
• Bewaar dit totdat je het bord gaat afmaken

Banana gel benodigdheden: 
• 350 gram Bananenpuree | 41152131
• 50 gram Limoensap
• 0,70 gram Agar | 25214080
• 4 gram Pectine NH | 25216310
• 5 gram Suiker

Banana gel bereidingswijze:
•   Mix de puree en agar koud door elkaar opwarmen tot 

40°C en voeg de pectine toe die is gemengd met de 
suiker.

•  Breng aan de kook en zet dit apart
•  Gebruik 15 gram in elke vorm en 10 gram om toe te 

voegen aan de mousse.

Golden Banana mousse benodigdheden: 
• 180 gram Slagroom
• 100 gram Melk
• 80 gram Bananenpuree| 41152131
• 13 gram gelatinemassa
• 50 gram Callets goud | 33007260
• 10 gram Limoenpuree | 41152721
• Limoenrasp

Golden Banana mousse bereidingswijze:
•   Verwarm de melk, smelt de gelatine erin
•   Giet over de ganache en mix dit tot een gladde ganache
•   Voeg het mengsel van banaan en limoenpuree weer toe
•   Voeg bij 30°C de slagroom toe
•   Spuit 20 g in de vormpjes en spuit 10 g gel erin
•   Vries in voordat je gaat glazuren.

Benodigdheden Gold Chocolate Glazing:
• 300 gram Water
• 250 gram Suiker
• 300 gram Glucosestroop | 33099273
• 20 gram Melkpoeder | 20400110

• 250 gram Gecondenseerde melk | 20310481
• 120 gram gelatinemassa 
• 250 gram Callets goud | 33007260
• 50 gram Lactee 35%

Bereidingswijze Gold Chocolate Glazing:
• Verwarm de eerste 4 ingrediënten tot 80°C.
•  Maak ganache met de chocolaatjes, voeg de gelatine en 

gecondenseerde melk toe

Banana Tuile benodigdheden: 
•  300 gram Bananenpuree, beste verse bananen | 

41152131
• 60 gram Boter
• 45 gram Bloem
• 90 gram Suiker

Banana Tuile bereidingswijze:
•   Mix alles samen in de mixer.
•   Verspreid en bak op 150°C.

Banana & lime Ice cream benodigdheden: 
• 375 gram Bananenpuree | 41152131
• 125 gram Room
• 3,5 gram Stabilisator
• 90 gram Water
• 30 gram Limoensap
• 35 gram Gedroogd glucosepoeder | 25236719

Golden snow benodigdheden:
•   250 gram Callets goud | 33007260
•   50 gram Maltosec | 25200613
•   Goud poeder | 33061437

Lime Mascarpone cream benodigdheden: 
• 150 gram room
•  25 gram Limoenschil 

Laat dit 3 uur ‘’trekken’’ en zeef het geheel
•  50 gram Limoen infusie
•  35 gram Suiker
•  150 gram Mascarpone | 40782501
•  250 gram Room

Lime Mascarpone cream bereidingswijze:
•   Breng de infusie en de suiker aan de kook. 
•    Meng met de mascarpone en room, laat dit opstijven 

voordat u de room opklopt

Crispy benodigdheden:
•   175 gram Speculaas krokant | 28012670
•   4 gram Zout
•   75 gram Praline
•   200 gram Callets goud | 33007260
•   35 gram Peta crispy gold | 25237638

Crispy bereidingswijze:
•   Smelt de chocolade, meng alles door elkaar

Crispy Decor:
•   Citroengelei
•   Chocolade decor

Notities:



2020 ACTIVITEITEN &
evenementenevenementen
Vanaf 1 september starten 
wij weer met onze activiteiten. 
Schrijf je nu in op 
www.hanos.nl/activiteiten

Of vraag  de HANOS activiteitengids aan bij uw contactpersoon. 

Livestream kijken of gemist? Kijk op www.hanos.nl/livestream
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