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PATE DECOR
Benodigdheden
Vorm: siliconen mat deco bloem | 62166280

Benodigdheden
•  125 gram Dawn Muffin Mix | 33006260
•  50 gram Water
•  25 gram Heelei |40625323
•  35 gram Zonnebloemolie
•  3 gram Rode kleurstof | 33056283

Bereiding:
1.  Meng alle ingrediënten 3 minuten met een vlinder in de 

planeetmenger in de middelste versnelling.
2. Strijk het beslag uit over het sjabloon.
3.  Vries dit in voor minimaal een kwartier. 

ROLBESLAG
Benodigdheden:
• 1000 gram Dawn Muffin Mix | 33006260
• 500 gram Water
•  200 gram Heelei
•  300 gram Zonnebloemolie

Bereiding:
1.  Meng alle ingrediënten 5 minuten met een garde in de 

planeetmenger in de hoogste versnelling. 
2.  Strijk het beslag uit over het ingevroren pate decor.
3.  Bak gedurende 6 tot 8 minuten in een heteluchtoven op 

180 graden Celsius.

VANILLE BAVAROISE
Benodigdheden:
•  500 gram Ongezoete room | 40211832
• 100 gram Fond neutraal | 28622902
•  100 gram Lauw water
• 3 gram Vanille aroma | 28623330

Bereiding:
1.  Klop de room lobbig.
2.  Meng de fond met water en het vanille aroma. 

FRAMBOZEN GELEI
Benodigdheden:
• 50 gram Decor gel glamour | 28600890
•  5 gram Aroma Pasta Frambozen compound 

28622591

Bereiding:
1. Meng de ingrediënten door elkaar. 
2.  Strijk de biscuit in met een deel van de vanille 

bavaroise. 
3.  Rol de biscuit op en vries dit in voordat je gaat 

snijden.
4.  Werk af met de vanille bavaroise en frambozengelei 

en decoreer met vers fruit. 

Recept 1 | Swiss rol 

Notities:
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BROWNIE
Benodigdheden:
•  1000 gram Browniemix | 33006280
•  65 gram Zonnebloem Olie
•  250 gram Water

AFWERKING
•  250 gram Decorgel Plus Chocolate | 28600900

Bereiding:
1.  Meng alle ingrediënten 2 minuten met een vlinder in de 

planeetmenger in lage versnelling.
2.  Schraap even bij en meng nog 2 minuten in de hoogste 

versnelling. 
3.  Bak circa 20 minuten in de heteluchtoven op 160 graden. 
4.  Verwarm de decorgel zodra de brownie is afgekoeld en overgiet 

de brownie. 
5.  Vries de brownie kort in voor snijden en snij vervolgens op de 

gewenste maat. 

FRAMBOZEN MERENGUE 
Benodigdheden:
•  200 gram Silvia eiwitpoeder | 28623456
•  100 gram Frambozenpuree  | 41102220
•  10 gram Aroma Pasta Frambozen Compound | 28622591

Bereiding:
1.  Klop het Silvia eiwitpoeder en de frambozenpuree met een plaatmenger in de hoogste versnelling op tot een 

stevig schuim. 
2.  Spatel vervolgens de aroma pasta er gemarmerd door. 
3.  Verdeel dit over de stukken brownie en decoreer eventueel met chocoladedecoratie. 

Recept 2 | Frambozen Brownie

Notities:
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Benodigdheden:
•  Vorm: Siliconen hart | 62165710

MUFFIN
•  250 gram Muffin mix chocolate | 33006270
•  125 gram Kersen puree | 41152174
•  100 gram Zonnebloem olie
•  Spiegel: Decorgel Plus Chocolade | 28600900

Bereiding:
1.  Draai alle ingrediënten in 1 minuut in de planeetmenger 

op de laagste stand.
2.  Draai vervolgens nog 4 minuten in de hoogste versnelling. 
3.  Bak circa 15 minuten in de heteluchtoven op 160 graden 

Celsius. Bak dit met papier en een bakplaat er bovenop 
om ervoor te zorgen dat deze recht in de mal bakt. 

4.  Overgiet na afkoelen met de Decorgel. 

Recept 3 | Smeuïge Muffin 

Notities:
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Benodigdheden: 
•  Vorm: Siliconen hart | 62165710

TARTELETTE BAKJE
Benodigdheden:
500 gram Cookiemix | 33006290
100 gram Boter
35 gram Water

Bereiding:
•  Meng alle ingrediënten tot een zetdeeg. 
•  Rol het deeg uit op 3 mm dikte en steek er hartjes. 

Leeg deze hartjes op de kop op de vorm uit.
•  Bak dit circa 10 minuten in de heteluchtoven op 160 

graden. 

FRAMBOZEN CREMEUX
Benodigdheden:
•  80 gram Water
•  50 gram Aroma Pasta Frambozen Compound | 

28622591
•  100 gram Heelei
•  35 gram Eidooier
•  60 gram Suiker
•  75 gram Boter
•  6 gram Gelatine | 23113300
•  30 gram Water voor gelatine

Bereiding:
1.  Laat de gelatine wellen met water (30 gram). 
2.  Breng het water, de aroma pasta en suiker aan de 

kook. 
3.  Voeg ei en eidooier toe verwarm door tot 82 graden 

Celsius. 
4.  Voeg de gesmolten gelatine toe en laat terugkoelen 

tot circa 40 graden Celsius en meng de boter 
erdoor. 

Recept 4 | Hart Tartelette 

Notities:

VANILLE BAVAROISE
Benodigdheden:
•  500 gram Ongezoete room
•  100 gram Fond neutraal | 28622902
•  100 gram Lauw water
•  3 gram Vanille aroma | 28623330

Bereiding:
1. Klop de room lobbig. 
2. Meng de fond met water en aroma. 
3.  Meng eerst een klein gedeelte met de room en spatel 

vervolgens alles door elkaar.  
4.  Vul de tartelette met de frambozencremeux. 
5.  Werk af met een vanille quenelle en vers fruit. 
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Notities:



Notities:
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