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BASISRECEPT GRANITÉ
Granité is eigenlijk suikerwater met een suikerpercentage rond de 20%. De rest bestaat uit sap, vaak 
afkomstig uit fruit. De granitémix wordt uitgegoten in een bak en in de diepvries geplaatst. Door het 
regelmatig omscheppen en roeren van de massa ontstaan grove ijskristallen met een rotsachtig effect.

Benodigdheden: 
• 334 gram  Water 
• 116 gram  Kristalsuiker 
• 500 gram  Bramensap

Bereidingswijze 
1. Doe het water en de kristalsuiker in een pan en 
 verwarm tot 50˚C. 
2. Meng wanneer de kristalsuiker is opgelost de 
 bramensap erdoor. Giet in een lage bak en zet in 
 de vriezer. 
3. Laat bevriezen en roer iedere 30 minuten door met 
 een vork.

GRANIT ROSE 
Benodigdheden: 
• 400 gram  Water 
• 25 gram  Rozenblaadjes 
• 5 gram  Roze zout
• 100 gram  Suiker 

Bereidingswijze:
1. Verwarm het water tot 40 °C.
2. Haal de pan van het vuur, voeg de rozenblaadjes toe en laat 

circa 2 uur infuseren.
3. Zeef het water, voeg het zout en de suiker toe en schenk het 

mengsel in een bak.
4. Zet in de diepvries en schep de ijsmix circa elke 30 minuten om 

totdat de granité bevroren is.
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BASISRECEPT PARFAIT
Plat gezegd is een parfait, in het Italiaans ook wel semifreddo genoemd, een mousse die ook bevroren gegeten kan worden. 
Het recept bestaat uit een smaakcomponent die wordt gemengd met een luchtig eimengsel (pâte à bombe) en geslagen room.
Er wordt in principe geen gelatine gebruikt in het mengsel, maar in de praktijk adviseren we dit wel te doen, zodat het ‘ijs’ minder snel 
smelt en beter blijft staan.

Benodigdheden: 
• 300 gram  Melkchocolade 
• 3 gram  Gelatine 
• 450 gram  Pâte à bombe 
• 600 gram  Slagroom 

Bereidingswijze: 
1. Smelt de melkchocolade. 
2. Smelt de voorgeweekte gelatine.
3. Klop de slagroom lobbig. 
4. Voeg een schepje slagroom bij de chocolade. 
 Voeg de gelatine toe. 
5. Meng in twee stappen het chocolademengsel met 
 de pâte à bombe. 
6. Spatel dan de slagroom erdoor.

MONT BLANC
Benodigdheden bodem:
• 200 gram  Bloem
• 110 gram  Amandelpoeder 
• 95 gram  Poedersuiker
• 195 gram  Zachte boter
• 3 gram  Fijn zout
• 30 gram  Ei 

Benodigdheden parfait:
• 600 gram Slagroom
• 5 gram Kaneel
• 15 gram Kaneelstokjes
• 4 gram Gelatine 
• 300 gram Pâte à bombe

Benodigdheden kastanjepuree:
• 1  Vanillestokje 
• 100 gram Donkere basterdsuiker
• 120 gram Water 
• 100 gram Gekookte tamme kastanjes

Bereidingswijze:
1. Zeef de bloem twee keer. Maal het amandelpoeder en de poedersuiker in een keukenmachine heel fijn. Meng het met de boter en 

het zout in een tafelmixer met vlinder. Voeg het ei en de bloem toe en kneed tot een soepel deeg. Leg minstens 3 uur afgedekt in de 
koeling.

2. Verwarm 140 gram slagroom tot 50 °C. Haal de pan van het vuur, breek alle kaneelstokjes en voeg ze toe.  
Laat ca. 2 uur infuseren.

3. Rol het deeg op een met bloem bestoven werkblad uit tot ca. 2 mm dik. Bekleed met bakspray ingevette  
geperforeerde taartringen (Ø 8 x 2 cm) met het deeg en zet ze ca. 1 uur in de diepvries. Zet de ringen op een  
bakplaat en bak de bodems in ca. 15 minuten in een tot 170 °C voorverwarmde oven goudbruin. Laat afkoelen. 

4. Los de gelatine op. Zeef de geïnfuseerde slagroom en weeg 120 gram af. Klop de rest van de slagroom lobbig. Meng de gelatine met 
een garde door de geïnfuseerde slagroom en meng hier in twee gedeelten de pâte à bombe door. Spatel de geklopte room erdoor. 
Verdeel de parfait over een siliconen matje (halve bolvorm, Ø 7 cm). Zet in de diepvries totdat het ijs volledig is bevroren. 

5. Schraap het merg uit het vanillestokje. Breng het met de basterdsuiker en het water aan de kook.  
Voeg de kastanjes toe, zet het vuur lager en laat ongeveer 10 minuten pruttelen. 

6. Pureer het kastanjemengsel in een blender en koel terug tot 4 °C. Schep de puree in een spuitzak met een glad spuitmondje (Ø 3 
mm). Leg op elke bodem een halve parfaitbol. Spuit hierover sliertjes kastanjepuree en zet  
in de diepvries totdat de kastanjepuree is bevroren.
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BASISRECEPT SORBETIJS
Sorbetijs is een op water gebaseerd ijs, dat gedraaid wordt gevroren. Voegt u er een kleine hoeveelheid zuivel aan toe, hebben we het 
over sherbet. Bij het opbouwen van een sorbetijsrecept is het van belang om naar het suikerpercentage te kijken. Een goed sorbetijs 
heeft een suikerpercentage tussen de 28 en 32%.

Benodigdheden: 
• 500 gram  vruchtensap 
• 30 gram  citroensap 
• 227 gram  kristalsuiker 
• 233 gram  water 
• 5 gram  bindmiddel 
• 5 gram  emulgatorpasta 

BACK TO THE 80’S
Benodigdheden: 
• 220 gram Kristalsuiker 
• 5 gram  Bindmiddel 
• 70 gram Dextrose 
• 550 gram Water
• 100 gram Citroensap
• 75 gram Yuzusap
• 75 gram Bergamotsap
• 5 gram  Emulgatorpasta
• 12 gram Citroenrasp
• 2 gram  Yuzurasp
• 2 gram  Bergamotrasp
• 10  Citroenen

Bereidingswijze:
1. Meng voor het citroensorbetijs 50 gram kristalsuiker met het 

bindmiddel. Meng de rest van de kristalsuiker met de dextrose. 
Verwarm het water tot 40 °C. 

2. Haal de pan van het vuur en roer met een garde het  
suiker-dextrosemengsel, vervolgens het 

 suiker-bindmiddelmengsel en ten slotte het citroensap, yuzusap 
en bergamotsap door het water. Koel de ijsmix snel terug tot 4 
°C en laat minstens 3 uur koel rijpen.

3. Snijd de topjes van de citroenen en schep het 
 vruchtvlees uit de schillen. Leg de schillen in de 
 diepvries zodat ze flink koud worden.
4. Spatel de emulgatorpasta en vervolgens de rasp van de 

citroen, yuzu en bergamot door de ijsmix en draai tot ijs.
5. Vul de uitgeholde citroenen met het citroensorbetijs

Bereidingswijze: 
1. Meng de kristalsuiker met het bindmiddel. 
2. Verwarm het water naar 40˚C en voeg het 
 suikermengsel toe. 
3. Pasteuriseer het suikerwater naar 85˚C. 
4. Voeg hieraan het vruchtensap en citroensap toe. 
5. Koel de sorbetmix terug naar 4˚C en laat 5 uur rijpen. 
6. Voeg de emulgatorpasta toe, doe de massa in de ijsmixer en draai tot ijs. 
7. Stabiliseer het ijs in de shockvriezer en plaats in de vitrine.
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BASISRECEPT ROOMIJS
Roomijs is wettelijk beschermd. Uitsluitend ijssoorten met een minimaal vetpercentage van 5% melkvet, zonder 
toevoeging van alternatieve vetten, mogen roomijs heten. Kom je onder die 5% vet, dan is het melkijs. Dit basisrecept is perfect om 
mee te variëren met bijvoorbeeld verschillende specerijen. Het perfecte basisrecept voor een echt romig ijsje!

Benodigdheden: 
• 670 gram  volle melk 
• 130 gram  slagroom 
• 5 gram  bindmiddel 
• 130 gram  kristalsuiker 
• 40 gram  dextrose 
• 25 gram  magere melkpoeder 

PARIS-BREST
Benodigdheden romig hazelnootijs:
• 125 gram Blanke hazelnoten
• 670 gram Volle melk
• 130 gram Slagroom
• 130 gram Kristalsuiker 
• 5 gram Bindmiddel 
• 25 gram Magere melkpoeder
• 40 gram Dextrose 

Benodigdheden soes:
• 100 gram Bloem
• 200 gram Volle melk
• 100 gram Zachte boter
• 5 gram  Kristalsuiker 
• 3 gram  Fijn zout
• 200 gram Ei 
• 5 gram  Amandelschaafsel 

Benodigdheden praliné:
• 100 gram Witte basterdsuiker 
• 100 gram Blanke hazelnoten
  Hazelnootolie 

Bereidingswijze: 
1. Verwarm de melk en slagroom tot 40˚C. 
2. Meng het bindmiddel met 30 gram kristalsuiker. Meng de 

dextrose en melkpoeder met de overige 100 gram kristalsuiker. 
3. Voeg de droge stoffen toe aan het 
 melk-slagroommengsel en verwarm tot 85˚C. 
4. Laat terugkoelen en minimaal 5 uur rijpen. 
5. Draai in de ijsmixer tot ijs.

Bereidingswijze:
1. Rooster de hazelnoten in ca. 15 minuten in een tot 160 °C voorverwarmde oven. Hak ze grof. 
 Verwarm de melk met de slagroom tot 40 °C. Haal de pan van het vuur, voeg de geroosterde hazelnoten toe en 
 laat ca. 30 minuten infuseren.
2. Meng 30 gram kristalsuiker met het bindmiddel en de rest van de kristalsuiker met het melkpoeder en de dextrose. Zeef het melkmeng-

sel en roer met een garde beide suikermengsels erdoor. Verwarm de ijsmix tot 85 °C, koel snel terug tot 4 °C en laat minstens 6 uur koel 
rijpen.

3. Zeef de bloem twee keer. Breng de melk, boter, kristalsuiker en het zout aan de kook. Roer de bloem erdoor en laat hem garen. Laat 
iets afkoelen en spatel het ei beetje bij beetje erdoor. Schep in een spuitzak met een gekarteld spuitmondje (Ø 12 mm) en spuit een 
mooie ring van beslag (Ø 20 cm) op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrooi met amandelschaafsel en bak ca. 40 minuten in 
een tot 180 °C voorverwarmde oven. En laat afkoelen.

4. Karamelliseer voor de praliné de basterdsuiker in drie delen in een pan op matig vuur. Roer de hazelnoten erdoor en laat op  
bakpapier afkoelen. Maal de karamel in een blender tot een pasta; voeg als deze te droog is wat 

 hazelnootolie toe.
5. Draai de hazelnootijsmix tot ijs en schep in een spuitzak met een gekarteld spuitmondje (Ø 12 mm). Halveer de soes en spuit het ijs op 

de onderste helft. Besprenkel met praliné en dek af met de bovenste helft van de soes.
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SORBET VAN AVOCADO, 
LIMOEN EN MUNT

Benodigdheden: 
• 400 gram Avocadopulp | 41901260
• 600 ML  Water  
• 100 gram Pro sorbet cold | 25236433
• 140 gram Automatensuiker 
• 1,5  Limoen (sap) 
  Munt 
  Zout 

Bereidingswijze:
1. Doe de pulp, water, pro sorbet, suiker, munt, zout en  

het limoensap in een maatbeker. 
2. Mix het geheel goed met een staafmixer.
3. Haal door een een zeef.
4. Doe de massa in een beker van de Ninja en vries in.
5. Wanneer de massa goed bevroren is kun je het  

opdraaien in de Ninja op de stand sorbet. 
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AMANDEL, ABRIKOOS EN SCHAAFIJS 
VAN APEROL SPRITZ

Dit dessert bestaat uit een compote van abrikoos & 
citroentijm, mousse van amandel en nougat, luchtige room met 
amandelpraliné, geschaafd ijs van Aperol Spritz en een krokante 
tuille.

COMPOTE ABRIKOOS & CITROENTIJM
Benodigdheden: 
• 1L  Abrikozenpuree | 25226200
• 5 gram  Citroentijm 
• 250 gram Abrikozen |  41155204
• 200 gram Taartgelei | 33099291  

Bereidingswijze:
1. Ris de citroentijm.
2. Verwarm de puree met de citroentijm en laat 
 zachtjes aan de kook komen en zeef.
3. Voeg de taartgelei toe en laat het geheel smelten.
4. Hak de abrikozen in kleine stukjes en meng 
 erdoorheen.
5. Serveer gekoeld.

MOUSSE AMANDEL EN NOUGAT
Benodigdheden: 
• 250 ML  Amandelmelk | 25430393
• 50 gram Amandelspijs 
• 4 gram  Bladgelatine 
• 250 ML  Cream Plus mascarpone 36,5% | 40200480
• 25 gram Suiker 
• 100 gram Nougat | 33015111

Bereidingswijze:
1. Week de gelatine in water.
2. Verwarm de melk met de spijs.
3. Zeef de massa.
4. Los de gelatine hierin op.
5. Laat afkoelen tot ‘hangend’. 
6. Klop de mascarpone met suiker lobbig.
7. Meng dit met de amandelmelk tot mousse.
8. Hak de nougat fijn en meng erdoorheen.

LUCHTIGE ROOM MET AMANDELPRALINÉ
Benodigdheden: 
• 156 gram Geroosterde amandelen 
• 94 gram Fijne suiker 
• 1 L  Cream Plus mascarpone 36,5% | 40200480
• 100 gram Praliné 

Bereidingswijze:
1. Karamelliseer de suiker.
2. Voeg de amandelen toe en meng goed door elkaar
3. Schep direct op een bakmat en laat afkoelen.
4. Draai daarna fijn in een keukenmachine.
5. Klop de mascarpone luchtig om.
6. Meng er de amandelpraliné doorheen.

SCHAAFIJS VAN APEROL SPRITZ
Benodigdheden: 
• 90  ML  Aperol | 6398661
• 120 ML  Prosecco 
   Gelatine 
   IJsshaver | 62100206

Bereidingswijze:
1. Maak 1 liter Spritz van de Aperol en prosecco.
2. Week de gelatine in water.
3. Verwarm een klein beetje van de Spritz en los  

hierin de gelatine op.
4. Voeg de rest van de Spritz toe.
5. Schenk in de bekers van de IJsshaver en vries in.

TUILLE
Benodigdheden: 
• 100 gram Bloem 
• 100 gram Eiwit 
• 100 gram Poedersuiker 
• 100  gram  Boter 
   Tuillemal | 62189550

Bereidingswijze:
1. Laat de boter smelten en meng met de rest van de 

ingrediënten tot een beslag. Strijk dun uit in de mal.
2. Bak op 170°C voor circa 8 minuten.
3. Haal uit de mal en bestuif met poedersuiker.

MONTAGE
Benodigdheden: 
• Amandelijs (41651703)

Bereidingswijze:
1. Schep wat van de abrikozencompote in een kopje.
2. Lepel er wat van de mousse van amandel en nougat op.
3. Maak een quenelle van het amandelijs en leg erop. 
4. Spuit de luchtige amandelpraliné room erop.
5. Schaaf het ijs met behulp van de ijsshaver en leg dit erop.
6. Garneer met de tuille.
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LAM, OESTER & SHAVED ICE VAN 
GRANNY SMITH

Tartaar van lam geserveerd met een emulsie van oester en een shaved ice van granny smith met tomatenazijn. 
Afgemaakt met appelazijn en muntwater.

LAMSTARTAAR 
Benodigdheden: 
• 4 gram  fijn zout
• 4 gram  automaten suiker
• 120 gram lamsbout | 30534806

Bereidingswijze:
1. Ontvlies de bout en maak schoon.
2. Pekel de lam ca. 10 minuten in de suiker en het zout.
3. Spoel hem schoon en snij fijn tot tartaar.

OESTEREMULSIE
Benodigdheden: 
• 5   oesters | 38401113
• 50 gram druivenpitolie | 25205387 
•  zout

Bereidingswijze:
Maak de oesters schoon (bewaar het sap) en
bewaar de schelp om in te serveren. Staaf de oesters inclusief vocht 
uit de schelp met olie en zout naar 
smaak tot een mooie emulsie.

GRANNY SMITH EN TOMATENAZIJN
Benodigdheden: 
• 500 gram Sap van Granny Smith appels 
• 75 gram Tomatenazijn | 25221760
  Ninja | 62016180

Bereidingswijze:
1.   Doe granny smith appels in de sapcentrifuge en pers  

500 gram sap. 
2.   Meng het sap met de azijn. 
3.  Doe over in de bekers van de Ninja. 
4.  Vries in. 
5.  Draai het programma 
6.  Ice Cream op de Ninja voor het beste resultaat.

MUNTDRUPPELS UIT DE SLOW JUICER
Benodigdheden:
• 40 gram muntblaadjes
•  olie
•  slowjuicer | 62012900

Bereidingswijze: 
Gooi de munt door de slow juicer en meng het vocht met olie. 

Montage
Benodigdheden:
• Appelazijn druppels | 25220660

Bereidingswijze:
1.  Staaf de oesteremulsie op.
2.  Doe de tartaar in de bewaarde oesterschelp.
3.  Bedek deze met de oesteremulsie.
4.  Top af met shaved ice, munt olie en appelazijn druppels.
5.  Top tot slot af met mooie cressen.
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CHOCOLATE CANDY BAR DESSERT 
Chocoladebar met een vulling van een ganache van tonkaboon en een mousse van chocoladelikeur, geserveerd met vanille-ijs en 
shaved ice van chocoladelikeur.

GANACHE
Benodigdheden:
170 gram Room 
1  Tonkaboon | 25032573
180 gram Pure chocolade 
20 gram  Water 

Bereidingswijze:
1. Hak de tonkaboon in stukjes.
2. Maak de room warm (maximaal 40°C), voeg de tonkaboon toe 
en laat afkoelen.
3. Laat afgedekt een nacht infuseren in de koeling. 
4. Zeef de room.
5. Verwarm de room en het water tot 90°C.
6. Meng de chocolade erdoorheen tot een mooie emulsie.
7. Laat goed afkoelen en doe het mengsel over in een spuitzak.

MOUSSE
Benodigdheden:
• 115 gram Melkchocolade 
• 35 gram Chocoladelikeur 
• 3 gram  Bladgelatine 
• 300 gram Room 

Bereidingswijze:
1.  Week de gelatine in water.
2.  Verwarm de room met de likeur.
3.  Los de gelatine hierin op.
4.  Schenk de chocolade erbij en meng goed door elkaar.
5.  Laat afkoelen en klop luchtig op.

CHOCOLADE SCHAAFIJS
Benodigdheden:
• 500 ML Chocoladelikeur 
• 500 ML Water 
• 12 gram Gelatine (6 blaadjes) 
  IJsschaver | 62100206

Bereidingswijze:
1.  Week de gelatineblaadjes in water.
2.  Meng de likeur met het water.
3.  Verwarm ongeveer 1/3e van de massa en los hierin de gela-

tine op.
4.  Meng door de rest van de massa.
5.  Doe de massa over in de bekers met de juiste maatvoering 

voor de IJsschaver en doe in de vriezer.
6.  Bij doorgifte, plaats het bevroren blok in de shaver, schaaf er 

ijs vanaf en serveer direct. 

MONTAGE
Benodigdheden: 
• Chocoladebar pure- & melkchocolade (33011640)

Bereidingswijze:
1. Spuit wat ganache in de chocoladebar.
2. Spuit de chocoladebar vervolgens vol met de mousse. 
3. Plaats op een bord.
4. Leg er een quenelle vanille ijs op.
5. Schaaf het ijs van chocoladelikeur overheen.
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GESCHAAFD LIMONCELLO IJS
Benodigdheden:
• 100 gram Fijne suiker 
• 500 ML  Water 
• 50 ML  Limoncello | 6325070 - 6397984
• 60 ML  Citroensap 
  IJsschaver | 62100206
 
Bereidingswijze:
1. Gebruik de gekozen limoncello: limoncello Original of limoncello 
basilicum.
2. Meng alles met een garde goed door elkaar, totdat de suiker is 
opgelost. 
2. Schenk in de bekers en vries in.
3. Plaats in de houder en schaaf het ijs ervan af.

[beeld: wordt nog bewerkt]

LIMONCELLO 
SHAVED ICE 
Fris geschaafd ijs van limoncello! 
Voor circa 6 servings

LIMONCELLOSIROOP
Benodigdheden:
• 125 gram Suiker 
• 50 ML  Citroensap 
• 125 ML  Limoncello | 6325070 - 6397984

Bereidingswijze:
1.  Meng alle ingrediënten goed door elkaar, totdat de suiker is 

opgelost.
2.  Plaats in de vriezer, de drank zal niet bevriezen en de siroop 

wordt ijskoud waardoor het schaafijs langer blijft staan.

MONTAGE
Bereidingswijze:
1.  Besprenkel het geschaafde ijs met de limoncellosiroop.
2.  Garneer de shaved limoncello Original met een fijngesneden 

citroenschil en de shaved limoncello basilicum met een ged-
roogd schijfje limoen.

3.  Top af met basilicumcress. 
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SANGRIA-
SCHAAFIJS
Benodigdheden:
•  KitchenAid met ijsschaafhulpstuk
• 6 blaadjes gelatine
• 1 liter sangria

Bereidingswijze:
1. Neem 1 liter sangria en maak een klein gedeelte hiervan warm.
2. Week 6 blaadjes gelatine in water en voeg aan  

de warme sangria toe.
3. Laat de gelatine oplossen en mix dat met de resterende koude 

sangria.
4. Vries in emmertjes in en schaaf wanneer nodig.
 

GRANITÉ VAN KOMKOMMER EN PONZU
Benodigdheden:
• ponzu-dressing
• verse komkommers
• KitchenAid met ijsschaafhulpstuk

Bereidingswijze:
1. Druk verse komkommers door een sapcentrifuge en vang het vocht op.
2. Breng op smaak met ponzu-dressing en iets zout.
3. Vries in kleine emmertjes in.
4. Schaaf op de machine tot fijne granité.
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CAIPIRINHA 
IJSCOCKTAIL
Benodigdheden:
• 6 blaadjes gelatine
• limoensap
• Cachaça (Braziliaanse drank op basis van suikerriet)
• suiker
• KitchenAid met ijsschaafhulpstuk

Bereidingswijze:
1. Week de gelatine in ruim water.
2. Maak een klein beetje van de cocktail warm en los hier de gela-

tine in op.
3. Voeg de resterende koude massa toe en vries in 
 emmers in.
4. Schaaf op de machine en serveer met citroen en sinaasappel 

als ijscocktail.
 

SNEEUWIJS
Benodigdheden:
• citroensap
• KitchenAid met ijsschaafhulpstuk

Bereidingswijze:
1. Breng 1 liter water op smaak met citroensap 
 (naar eigen smaak, let op dat de kou iets van de smaak wegneemt, dus wat extra citroen is het beste).
2. Vries in emmertjes in. Roer wat verse citroenrasp door de massa zodra deze begint aan te vriezen, 
 zodat deze verdeeld in de massa blijft zitten.
3. Vries verder aan.
4. Rasp op de machine tot fijne sneeuw en schep royaal over een dessert.
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VANILLE IJS
Benodigdheden:
• 500 gram  melk 
• 102 gram  suiker (1)
• 102 gram  suiker (2)
• 6 gram  ijsstabilisator
• 170 gram  eidooier 
• 380 gram  room 
• half   vanillestokje

Bereidingswijze:
1. Verwarm de melk, suiker (1) en het gespleten 
 vanillestokje.
2. Meng de suiker (2) met de ijsstabilisator en roer met een garde 

door de warme melk.
3.  Breng de melk al roerend aan de kook.
4.  Klop de eierdooiers los in een kom en bereid een crème anglaise.
5.  Koel terug en voeg de koude room toe.
6.  Draai af in een ijsmachine.

PEER
Benodigdheden:
• 500 gram  peer 
• 400 gram  water
• 100 gram  citroensap 
• 10 gram  citroenzest
• 1   vanillestokje 
• 2 gram  steranijs

Bereidingswijze:
1.  Breng alle ingrediënten, behalve de peer, aan de kook.
2.  Schil de peer en verwijder het klokhuis.
3.  Pocheer de uitgeholde peer gaar in het vocht.

CHOCOLADESAUS
Benodigdheden:
• 20 gram  glucose 
• 20 gram  water
• 20 gram  suiker 
• 20 gram  room
• 40 gram  melk 
• 75 gram  donkere chocolade 68%

Bereidingswijze:
1.  Breng de glucose, water, suiker, room en melk aan de kook.
2.   Doe de chocolade in de blender en voeg de warme
 vloeistof toe.
3.   Wacht 1 minuut en draai de massa glad op 
 hoge snelheid.
4.  Bewaar de chocoladesaus in de koelkast.

AMANDEL FRANGIPANE
Benodigdheden:
• 150 gram  amandelspijs 
• 10 gram  boter
• 50 gram amandelpraline 50%
• 100 gram  eidooier 
• 4 gram  citroenschil

Bereidingswijze:
1.  Meng de boter met de citroenschil.
2.  Meng amandelspijs met de amandelpraline en 
    de eidooier.
3.  Voeg hier de zalvige boter aan toe.
4.  Bewaar in de koeling tot gebruik.

MONTAGE
1.  Vul de gepocheerde peer met de amandel frangipane.
2.   Vul een ronde mal met het vanille ijs, zodat er een
 ring ontstaat en decoreer met goudspray.
3.  Plaats de lauwwarme peer op de ijs ring en serveer
 met warme chocoladesaus.

POIRE 
BELLE 
HÉLÈNE
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MONT BLANC
ZANDDEEG
Benodigdheden:
• 130 gram  kastanjebloem 
• 130 gram  bloem
• 140 gram  boter 
• 100 gram  poedersuiker
• 55 gram  heel ei 
• 35 gram  amandelpoeder
• 2 gram  zout

Bereidingswijze:
1. Zeef de bloem.
2.   Meng de bloem met de boter poedersuiker, eieren,
 amandelpoeder, zout en een kwart van de 
 kastanjebloem.
3.   Voeg, zodra het mengsel egaal is, de rest van de
 kastanjebloem toe en roer kort door elkaar.
4.  Spreid het beslag uit en zet weg in de koelkast.
5.  Bak het deeg op 150°C.
6.  Steek rondjes van 4 cm uit het deeg.

VERMICELLI VAN KASTANJE
Benodigdheden:
• 220 gram  kastanjepasta 
• 110 gram  kastanjecrème
• 70 gram  droge boter

Bereidingswijze:
1.  Meng alle ingrediënten in de keukenmachine, 
 waaronder de koude boter in blokjes.
2. Meng tot een homogene, romige en witte textuur.
3. Maak een dikke ring van de vermicelli van kastanje.

CLEMENTINE COMPOTE
Benodigdheden:
• 270 gram  Clementines 
• 180 gram  mandarijnenpulp
• 5 gram  mandarijnenconcentraat
• 90 gram  griessuiker 
• 3,5 gram  pectine NH

Bereidingswijze:
1. Was de clementines en wrijf ze schoon.
2. Kook ze drie keer in een grote hoeveelheid water
 voor een minder bittere smaak.
3. Laat ze uitlekken en snijd ze in tweeën.
4. Haal het witte binnenste uit de Clementines en
 weeg ze.
5. Doe de clementines samen met de fruitpuree in
 de keukenmachine.
6. Meng wat suiker en de pectine NH door elkaar en
 voeg dit mengsel toe aan de gemixte clementines.
7. Breng aan de kook en voeg vervolgens de
 resterende suiker toe.
8. Roer alles goed door elkaar.
9. Bak gedurende 5 minuten en stort uit op een bakplaat.

GEKLOPTE GANACHE MET CÈPES
Benodigdheden:
• 95 gram  room 35%
• 13 gram  invert suiker
• 13 gram  glucose 
• 240 gram  room 35%
• 120 gram  melkchocolade 46% 
• 4,5 gram  cèpespoeder

Bereidingswijze:
1.  Verwarm de kleine hoeveelheid room, glucose, 
 invertsuiker en cèpespoeder.
2. Schenk geleidelijk het warme mengsel over de 
 gesmolten chocolade.
3. Mix alles zodra mogelijk, om de emulsie af te maken.
4.  Voeg de tweede hoeveelheid koude, vloeibare room toe.
5.  Mix alles opnieuw en zet weg in de koelkast.
6.  Laat 12 uur kristalliseren.
7.  Klop de ganache op tot een textuur die met 
 een spuitzak of spatel bewerkt kan worden.

VANILLEMOUSSE
Benodigdheden:
• 4 gram  gelatine 
• 100 gram  volle melk
• 200 gram  room 35% 
• 190 gram  witte chocolade

Bereidingswijze:
1. Laat de gelatine in ruim water weken.
2.  Breng de melk aan de kook en voeg de goed 
 uitgeknepen gelatine toe.
3. Schenk ongeveer 1/3 van de warme vloeistof op de
 chocolade, meng met een garde om een gladde,
 elastische en glanzende textuur te krijgen.
4. Voeg de rest van de melk toe met behoud van deze textuur.
5. Werk de schuimig geklopte scheproom door het mengsel wan-

neer deze 30-35°C is.
6. Schenk meteen uit in een siliconen mal en vries in.

MONTAGE:
1. Plaats de ring van kastanje vermicelli op het koekje
 van zanddeeg.
2. Vul de ring met de Clementine compote.
3. Sluit de ring af met de geklopte ganache met cèpes.
4. Plaats het interieur in de gewenste vorm en vul het
 met de vanillemousse.
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hulpstukken&
IJsmachines

Voor het lekkerste ijs in de gastronomie hebben wij de 
beste ingrediënten in huis, maar ook voor de hardware 
adviseren we u graag. Met de volgende ijsmachines 

en hulpstukken gaat u als een ware ijsmeester te werk! 

Met de Ninja ice maker haalt

u een ijsmaker van ongekende 

prijs-kwaliteit in huis. Hiermee 

maakt u door middel van de 

‘reversed’ methodiek alle soorten sorbetijs en roomijs. Vries de 

gewenste massa in de bekers in. Om hiermee ijs te maken, haalt

u de bekers uit de vriezer, plaatst u deze in de machine en draaien 

maar. Het speciale mes gaat van boven naar beneden door de 

massa en emulgeert dit tot de gewenste ijsstructuur. Ideaal zijn 

ook de losse bekers waarmee u voldoende mis-en-place 

mogelijkheden heeft en u altijd vers ijs kunt serveren.

Per stuk | 62016180 
Doos met 2 extra desserts cups + deksel | 62100202 

De Magimix Gelato Expert zorgt 

ervoor dat u als een echte 

professional ijs kunt bereiden. 

Binnen 30 minuten maakt de 

Gelato Expert het gewenste ijs. 

Het enige wat u hoeft te doen 

is de ingrediënten kiezen. De 

machine beschikt over een ingebouwde koelunit en 

genereert de benodigde kou. De machine komt met 

twee liter ijsemmers van roestvrij staal, een vaste en 

een uitneembare. De machine schakelt automatisch 

over naar de conserveermodus om het vers gedraaide 

ijs op de juiste temperatuur te houden. De Gelato 

Expert heeft drie automatische programma’s om ijs te 

bereiden. Van romige bolletjes ijs, verfrissend schepijs 

tot een heerlijke granité met fruit. 

Per stuk | 62006800

Magimix 
Gelato 
Expert

Ninja
ice maker INFORMATIE
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Met Telme haalt u 

professionele (ijs)machines 

van Italiaanse topkwaliteit 

in huis. Van het 

multifunctionele Ribot 

T-model tot het handige tafelformaat Gel 5-model. Zo is de 

ijsmachine van tafelformaat geschikt voor het maken van vijf 

liter ijs en ideaal voor gebruik in relatief kleine ruimten. Deze 

ijsmachine heeft een transparante deksel waardoor er 

constant zicht is op het product.

Door de verticale cilinder kunnen er eenvoudig

ingrediënten toegevoegd worden. 

De bladen zijn verstelbaar, zodat het

koelvermogen efficiënt gebruikt wordt.

Daarnaast beschikt deze ijsmachine 

over de functie ‘tijdcontrole’ waardoor 

de gewenste structuur en consistentie 

van ijs gemakkelijk bereikt kan worden.

Scan de QR-code voor meer informatie en prijzen.

Dit schaafijsaccessoire past op alle 

KitchenAid mixers/keukenrobots en sluit aan 

op de multifunctionele hulpstuknaaf. Kies 

het mes voor grof of fijn schaafsel, doe het ijs 

erin en draai aan de hendel. Zestig 

seconden later heeft u luchtig schaafijs. Ook 

het schoonmaken is eenvoudig. De 

vormpjes, deksels en messen zijn 

vaatwasserbestendig en u kunt de behuizing 

van het accessoire in een sopje wassen.

Per stuk | 62100206 

KitchenAid 
ijsschaafhulpstuk

Telme 
ijsmachines

Optimaal
koelvermogen,
hoge kwaliteit. 

VAN GESTEL

            Dit powerapparaat werkt 

op drie motoren en luchtdruk. De Rowzer

biedt perfecte textuur en temperatuur.

Met deze compacte keukenmachine

maakt u eenvoudig een breed 

assortiment ijsjes en sorbets. Snel én 

zonder extra kosten, omdat het alleen de 

gewenste porties verwerkt. Het 

geavanceerde ontwerp van de bladen 

samen met een

hogedruk lucht-circulatiesysteem

inspireert u om nieuwe en unieke

bevroren texturen te creëren. 

De Rowzer is bovendien gemakkelijk 

te reinigen en demonteerbaar.

Per stuk | 62008790 

Rowzer
Plus 

Powerapparaat
voor snel 
resultaat. 



VOOR AL UW CULINAIRE
INSPIRATIE GAAT U NAAR
HANOS.NL/FOODXPERIENCE

Ruim 5.000 re-
cepten

Meer dan 
500 video’s

Online master-
classes terugkijken 

Professionele gas-
tronomische inspi-

ratie

Kijk nu alle 
livestreams en 
masterclasses 
terug op

INSPIRATIE

HANOS.NL/LIVESTREAM


