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EN TEXTUREN
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RECEPT 1 | KROKANTE KNOLSELDERIJ

RECEPT 2 | CREAMY SINAASAPPEL

RECEPT 3 | PÂTE DE FRUIT 
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Benodigdheden:
• 500 gram knolselderijpuree (hoog op smaak)
• 24 gram Trisol (25224390)

Bereidingswijze:
1.  Meng de knolselderijpuree met trisol in een keukenmachine goed door elkaar.
2.  Strijk het geheel dun uit op een bakmat.
3.  Plaats in de oven voor 40 minuten op 120°C.

Benodigdheden:
•  50 gram Inuline (25224930)
•  30 gram suiker
•  250 gram sinaasappelpuree

Bereidingswijze:
1.  Meng de inuline met de suiker.
2.  Voeg dit toe aan de sinaasappelpuree en meng 

het geheel met een staafmixer.
3.  Verwarm het geheel tot 70°C.
4.  Schenk door een zeef en laat afkoelen.

Benodigdheden:
• 500 gram aardbeienpuree • 500 gram suiker
• 15 gram Pectine Jaune (25224950) • 150 gram glucosestroop
• 5 gram citroenzuurpoeder • suiker

Bereidingswijze:
1. Verwarm de aardbeienpuree tot 40°C.
2.  Meng 100 gram van de suiker met de pectine en voeg dit toe 

aan de puree.
3.  Breng het geheel aan de kook.
4.  Voeg de resterende suiker in twee fases toe en breng weer aan 

de kook.
5.  Voeg de glucosestroop toe en breng het geheel tot 106°C.
6.  Haal van het vuur en voeg het citroenzuur toe.
7.  Schenk de massa uit en laat buiten de koeling afkoelen.
8.  Snijd in de gewenste vorm, en wentel door suiker om te serveren. 

TIP: VERWERK EN/OF SERVEER 

VANUIT DE DIEPVRIES VOOR HET 

MOOISTE RESULTAAT.

TABELLEN

Bekijk de gebruikstabellen 
om tot de juiste verhouding te 

komen voor pâte de fruit.



RECEPT 4 | AARDBEIENGLAÇAGE

RECEPT 5 | HAZELNOOTINTERIEUR

RECEPT 6 | STABIEL SCHUIM
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Benodigdheden:
• 500 gram water • 200 gram suiker 
• 20 gram Fruitpectine NH (25224960)
• 100 gram aardbeienpuree • 20 gram citroensap

Bereidingswijze:
1. Verwarm het water tot 40°C.
2. Meng de suiker met de pectine en voeg toe aan het water.
3. Breng aan de kook totdat alles goed is opgelost.
4. Haal van het vuur en voeg de aardbeienpuree toe en meng 
goed.
5. Dek af en koel terug.
6. Smelt het geheel tot het vloeibaar is alvorens u het wilt serveren.
7.  Schenk de aardbeienglaçage over het betreffende  

dessert/gebak (bijvoorbeeld een mousse) voor een dun laagje.

Benodigdheden:
• 600 gram melk
• 30 gram suiker
• 16 gram Pectine X58 (25224970)
• 250 gram hazelnotenpraliné

Bereidingswijze:
1. Verwarm de melk tot 40°C.
2. Meng de suiker met de Pectine X58 en voeg toe.
3. Verwarm tot alles goed is opgelost en breng aan de kook.
4. Haal van het vuur en voeg de praliné toe en meng goed.
5. Koelen voor gebruik.

Benodigdheden:
•  Naturfoam (25224940)
Gebruik: circa 0.2 gram op 100 gram massa. 

Bereidingswijze:
1. Meng en draai het geheel met de staafmixer 
tot schuim.

TIP: HET PRODUCT WERKT MET ELK 

TYPE VLOEISTOF, MAAR GEBRUIK 

NIET TÉ KOUDE VLOEISTOFFEN.
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RECEPT 7 | BITTERBAL VAN MAIS

RECEPT 9 | ESPUMA VAN YOGHURT

RECEPT 8 | VEGAN EIWIT

Benodigdheden:
• 12.5 gram Vegan mousse (25219040)
•  500 gram maiscrème (gekookte maiskorrels uit blik met 

bouillon fijngedraaid en gezeefd)
• 50 gram geraspte Parmezaanse kaas.
• bloem • eiwit • paneermeel

Bereidingswijze:
1.  Meng de vegan mousse door de maiscrème.
2.  Verwarm tot minimaal 80°C.
3. Voeg de Parmezaanse kaas toe en meng goed door elkaar.
4. Laat het geheel afkoelen en maak er balletjes van.
5.  Paneer de balletjes door ze eerst door de bloem te halen,  

dan door het eiwit en vervolgens door paneermeel.
6.  Frituur in olie krokant en warm. 

Benodigdheden:
• 150 gram yoghurt • 40 gram melk • 15 gram dextrose
•  5 gram cold gel (25215990) 

(koudoplosbare rundergelatine)

Bereidingswijze:
1.  Meng alle ingrediënten door elkaar met een  

staafmixer.
2.  Schenk het geheel in een siphon en begas met een 

slagroompatroon.
3.  Zet koud weg tot gebruik.

Benodigdheden:
•  Potato whip (25221360)
Gebruik: 10 tot 40 gram op 1 kilo massa.

Bereidingswijze:
1.  Meng vloeistof, bijvoorbeeld citroensap, met de 

Potato whip. 
2.  Klop dit op in een keukenmachine met garde tot 

een stevige, vegan eiwit. 

TIP: ZET HET STANDJE HOGER 

OM ER VEGAN ITALIAANSE 

KOOKSCHUIM MEE TE MAKEN.
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RECEPT 10 | HARTIGE MARSHMALLOW

RECEPT 11 | “MAYONAISE” VAN FRUIT

RECEPT 13 | YOGHURT SPHERIFICATION

RECEPT 12 | CHOCOLADECRÈME

Benodigdheden:
• 150 gram gekruide tomatensap • 2 gram emulbinder (25215980)
• 12 gram cold gel (25215990)

Bereidingswijze:
1.  Meng alle ingrediënten goed door elkaar.
2.   Koel tot het geheel ‘licht hangt’ en klop luchtig in een 

keukenmachine.
3.  Schenk de massa uit en snijd naar wens.

Benodigdheden:
• 100 gram fruitpuree • 10 gram dextrose (25223320) • 8 gram creamy gel (25225020)

Bereidingswijze:
1. Meng alle ingrediënten met een staafmixer.
2. Zet koud weg tot gebruik.

Benodigdheden:
• Volle yoghurt• Badje van Alginaat

Bereidingswijze:
1. Meng 1 liter water met 5 gram algin totdat alles goed is opgelost.
2. Laat rusten tot de luchtbellen zijn verdwenen.
3. Schep de yoghurt in een badje van alginaat.
4. Spoel vervolgens schoon in water.

Benodigdheden:
• 190 gram room • 125 gram melk • 20 gram eidooier 
• 50 gram Palatinose (25225000) 
• 3.5 gram Agar+ (25216000) • 150 gram pure chocolade 
callets

Bereidingswijze:
1.  Meng de room, melk, eidooier, Palatinose en Agar+ met 

elkaar.
2.  Verhit het geheel au bain-marie tot circa 80°C.
3.  Schenk dit op de chocolade callets en meng goed door 

elkaar.
4.  Laat afkoelen tot crème.

TIP: DE CRÈME IS OOK OP TE KLOPPEN 

NADAT DEZE IS AFGEKOELD. 
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RECEPT 14 | EIDOOIER VAN MANGO 

RECEPT 15 | SCHUIM VAN PALING

RECEPT 16 | SCHUIM VAN GEMARINEERDE GEMBER 

Benodigdheden:
• 220 gram mangopuree
• suikersiroop
• 4,5 gram gluco (25200604)
• 1 liter water
• 5 gram algin (25200033)

Bereidingswijze:
1. Breng 220 gram mangopuree op smaak met suikersiroop.
2. Meng er 4,5 gram gluco doorheen
3.  Meng 1 liter water met 5 gram algin totdat alles goed is  

opgelost.
4. Laat rusten tot de luchtbellen zijn verdwenen.
5. Schep de mangopuree in het alginbad en laat rondvormen.
6. Spoel ze vervolgens in schoon water.

Benodigdheden:
• volle melk • paling • steranijs     
• 500 gram palingmelk op 10 gr sucro

Bereidingswijze:
1.  Meng de melk met paling en steranijs. Laat zachtjes trekken 

voor ca. 20 minuten. 
2.  Gebruik 500 gram van deze palingmelk met 10 gram sucro 

om schuim te krijgen.

Benodigdheden:
• 300 gram kombu • water • 10 gram sushi-gember
• 3 gram melkpoeder • 3 gram lecithine (25200079)

Bereidingswijze:
1.  Meng de kombu met water naar eigen smaak en weeg dan 

300 gram af.
2.  Blender met de overige ingrediënten fijn en zeef dit mengsel. 

Breng de massa roerend aan de kook.
3.  Maak de massa voor doorgifte warm en schuim op met een 

staafmixer.

TIP: BEWAREN? LEG DE DOOIERS 

IN EEN WECKPOTJE MET 

SUIKERSIROOP.
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RECEPT 17 | GEL VAN PERENSTROOP EN -PUREE

RECEPT 18 | EENDENLEVER MOUSSE DOORGEHAALD IN KERSENPUREE 

Benodigdheden:
• 500 gram perenpuree • 500 gram perenstroop 
• 5 gram Agar (25200015)

Bereidingswijze:
1. Breng alle ingrediënten al roerend aan de kook.
2. Laat een paar minuten zachtjes doorkoken.
3. Giet daarna uit in gewenste siliconen vormpjes.
4. Laat afkoelen, alvorens u de gel uit de mal haalt.

Benodigdheden:
• 450 gram kersenpuree • 6 gram kappa (25200060)
• 50 gram water

Bereidingswijze:
1. Dompel een bevroren product in de warme gelei.

RECEPT 19 | KROKANTE SUIKER TUILLE VAN AARDBEIEN (ISOMALT)

RECEPT 20 | KROKANT SCHUIM VAN CITROEN EN VANILLE 

Benodigdheden:
• 75 gram Isomalt • 150 gram fondant • 75 gram glucosestroop 

Bereidingswijze:
• Meng alle ingrediënten en kook tot 165°C.
• Giet uit op een siliconen bakmat en laat uitharden.
• Breek de suiker in stukken en draai fijn in de keukenmachine.
• Voeg een beetje roodfruit- en aardbeienpoeder toe.
• Strooi het poeder uit in een rond vormpje.
• Smelt terug op 170°C.

Benodigdheden:
• 300 gram water • 150 gram citroensap • 300 gram fijne suiker
• 42 gram Albumine (25236451) • vanillepoeder

Bereidingswijze:
1. Mix alles met een garde.
2.  Klop dit op in een vetvrij bekken en voeg tijdens het kloppen 

een beetje vanillepoeder toe.
3.  Smeer het geklopte schuim dun uit en laat in circa 3 uur  

drogen op 58°C in een droogoven.
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RECEPT 21 | SPUITBARE GEL VAN BERGAMOT

RECEPT 22 | (NIET SMELTBARE) GELEI VAN MANDARIJN 

RECEPT 23 | KNOFLOOK VAN KOKOSGEL 

Benodigdheden:
• 220 gram bergamotpuree   
• 120 gram suikersiroop    
• 4 gram citras (25200042)
• 3,2 gram Agar (25200015)

Bereidingswijze:
1.  Meng de ingrediënten met elkaar en breng al roerend aan 

de kook.
2.  Giet uit in bakjes en laat afkoelen tot gelei.
3.  Doe de gelei in de keukenmachine, draai glad en strijk de 

randen goed af zodat er geen stukjes gelei meer zijn.
4.  Voeg er al draaiend een beetje olijfolie aan toe, totdat er een 

smeuïge gel ontstaat. 

Benodigdheden:
• 500 gram mandarijnpuree
• suiker 
• 5 gram Gellan (25200051)

Bereidingswijze:
1.  Meng de mandarijnpuree met suiker op smaak en voeg de 

gellan toe.
2.  Breng het geheel aan de kook en en giet uit.
3.  Snijden voor vulling, smelt niet meer.

Benodigdheden:
• 1 liter kokosmelk
• 1 zakje tom kha kai (25118203)
• 2 gram Iota (25200088)
Bereidingswijze:
1.  Meng alle ingrediënten met elkaar en breng al roerend 

aan de kook.
2.  Schenk in een knoflookmal en laat afkoelen tot gelei.
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RECEPT 24 | LEMONCURD

RECEPT 25 | CRÈME VAN WAKAME 

RECEPT 26 | ALCOHOL SCHUIM 

Benodigdheden:
• 200 gram citroenpuree (Boiron)
• 300 gram fijne suiker
• 300 gram heel ei
• 27 gram Gelcrème hot (25203978)
• 50 gram zachte boter
• Rietsuiker

Bereidingswijze:
1. Mix alle ingrediënten behalve de boter met een staafmixer.
2. Verwarm dit zachtjes en al roerend tot kookpunt.
3. Haal van het vuur en voeg de zachte boter toe.
4. Mix het geheel goed met de staafmixer.
5.  Serveer koud of warm en karamelliseer desgewenst met 

beetje rietsuiker.

Benodigdheden:
• 100 gram wakame
• 240 gram gevogeltebouillon
• 80 gram sesamolie
• 80 gram sushiazijn
• 10 gram Gelcrème cold (25236648)

Bereidingswijze:
1. Draai de wakame met de gevogeltebouillon glas. 
2. Voeg de sesamolie en sushiazijn toe en mix goed door elkaar.
3. Zeef het mengsel en meng er met de staafmixer de Gelcreme cold doorheen. 

Benodigdheden:
• 5 gram Naturfoam (25224940)
• 250 gram likeur naar keuze

Bereidingswijze:
1.  Mix de ingrediënten met elkaar.  

Gebruik 5 gram Naturfoam op 250 gram likeur.
2. Verwarm het geheel licht.
3. Schuim op met een staafmixer.
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RECEPT 26 | BURGER VAN VEGA ZALM EN EDAMAME BOONTJES  

RECEPT 27 | HELDERE GELEI 

Benodigdheden:
• 250 gram massa
• Vega zalm (brunoise gesneden)     
• rode peper (fijngesneden)    
• edamame boontjes 
• 8 gram Gelburgerpoeder (25236773)
• 15 gram mirin
• 20 gram water
• Tomasu sojasaus
• Geroosterde sesam ume 
 
Bereidingswijze:
1. Meng alle ingrediënten met elkaar.
2. Druk in een steker en laat opstijven.
3. Bak als een hamburger voor doorgifte. 
4. Top af met geroosterde sesamzaadjes. 

Benodigdheden:
• 300 gram double dutch tonic   
• 30 gram glucose     
• 70 gram rozenwater    
• 100 gram yuzu lemonade   
• 25 gram Vegetal (25236424)

Bereidingswijze:
1. Meng alle ingrediënten met elkaar en breng aan de kook.
2. Meng daarna van het vuur met de vegetabel.  
3. Giet in de octopusmaltentakel. 

Notities: 
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Notities: 



HANOS.NL/LIVESTREAM

Kijk nu alle 
livestreams en 
masterclasses 
terug op

INSPIRATIE

Volg ons 
ook op
Pinterest

Al onze receptinspiratie is ook terug te vinden op Pinterest. 
Per onderwerp verzameld in overzichtelijke borden. 

Zo kunt u uw favoriete recepten eenvoudig bij elkaar opslaan.

Scan de QR-code en start direct met pinnen!

PINTEREST

OP & TOP

OP & TOP


