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Recept 1 | HERFST IN HET BOS

Ingrediënten: 

• Crumble Brazil Frozen Elements (art.33200200)
•  Cocktail-Foam Pornstar Martini Food Revolution By Didess 

(art.33011580)
• Crunchy Nuts Hazelnut Food Revolution By Didess (33100070)
CRÉMEUX HAZELNOOT 
• Karamel: (zelf maken of kant-en-klare karamel) 
• 65 g suiker (of 50 g suiker + 15g glucose) 
• 80 g Room 35 % 
• Of 110 g kant-en klare caramel
• 75 g Hazelnootpasta Migino (art. 33000950)
• 3 g zout 
• 2 g gelatine powder (art.25225050) 
COULIS VAN PASSIEVRUCHT & VODKA 
• 200 g passievrucht puree Boiron (art. 41102240) 
• 40 g Vodka vanille 
• 20 g suiker / glucose 
• 6 g Emulbinder (art.25225030) 

Crémeux hazelnoot 

• Warm de room op.  
• Karamelliseer de suiker en blus met de opgewarmde room. 
• Weeg de hazelnootpasta af en voeg zout en gelatine poeder  
   hieraan toe. Zout is heerlijk in combinatie met karamel en hazelnoot. 

Tip: Je moet gelatine niet weken en/of opwarmen 
om binding te verkrijgen. 

• Voeg de hazelnootpasta toe aan de karamel en laat afkoelen. 
    Gebruik je kant-en-klare karamel, warm deze dan eerst even op en         

voeg dan de hazelnootpasta hieraan toe. 
• Mix het geheel met een mixer of in de thermomix. 

Coulis van passie en Vodka 

•  Vodka, suiker, passievrucht afwegen en met elkaar mengen. Je kan ook dextrose gebruiken in plaats van suiker.  
Deze lost heel mooi op en is iets zoeter dan suiker. 

• Warm het geheel op tot 37 °C 
• Voeg Emulbinder toe en mix tot je mooie coulis verkrijgt. 
• Doe het geheel in een spuitzak. 

Tip: waarom in deze toepassing Emulbinder gebruiken i.p.v. Creamy Gel? 
• Emulbinder blinkt mooier en heeft een romiger mondgevoel dan Creamy Gel.

• Emulbinder is een goed alternatief voor Xantaangom en iets minder kleverig in vergelijking met Xantaangom. 

Dresseren

• Leg Crumble Brazil op het bord 
• Spuit daarop coulis van passie en vodka, enkele toefjes crémeux van Hazelnoot en  
   enkele toefjes Cocktail-Foam Pornstar Martini. 
• Bedek het geheel met Crunchy Nuts Hazelnut en serveer. 

Notities:
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Notities:Recept 2 | TARTE CITRON “A LA MINUTE” 

Meringue Italienne

• Meng suiker en albumine high whip 
• Voeg lauw water hieraan toe.  
• Mix alles goed en vul sifon 

Coulis van passie en 
Vodka

• Vodka, suiker, passievrucht afwegen en  
   met elkaar mengen. Je kan ook dextrose  
   gebruiken in plaats van suiker. Deze  
   lost heel mooi op en is iets zoeter dan  
   suiker. 
• Warm het geheel op tot 37 °C 
• Voeg Emulbinder toe en mix tot je een  
   mooie coulis verkrijgt. 
• Doe het geheel in een spuitzak. 

Tip: 
Waarom in deze toepassing Emulbinder 
gebruiken i.p.v. Creamy Gel? 
• Emulbinder blinkt mooier en heeft een  
   romiger mondgevoel dan creamy gel.
• Emulbinder is een goed alternatief voor  
   Xantaangom en iets minder plakker in  
   vergelijking met Xantaangom. 

Crème van Kalamancy

Meng suiker en Creamy gel en voeg 
Kalamancy puree hieraan toe. 

Tip: 
Door suiker en creamy gel eerst te mengen 
voorkom je klontervorming. 
• Creamy Gel warmt zowel koude    
   als warm. Bij deze toepassing     
   gaan we het mengsel    
   opwarmen tot 60 °C zodat   
   de suiker goed oplost en je     
   een mooie emulsie verkrijgt met   
   de mascarpone. 
• Voeg mascarpone toe    
   aan kalamancymengsel,   
   wanneer de temperatuur rond   
   40 °C à 50°C is en mix tot een                       
   mooie crème.

Indien het kalamancymengsel te warm 
is, gaat het geheel vet afscheiden en 
krijg je geen mooie structuur. Indien je 
de mascarpone in een te koud mengsel 
toevoegt, dan gaat het geheel schiften. 

Het voordeel van mascarpone i.p.v. boter, 
is dat de crème minder zwaar zal worden. 
Door gebruik te maken van creamy gel, 
heb je ook geen eieren meer nodig om 
een mooie crème te verkrijgen. 

Indien je het geheel wil verrijken, dan 
kan je ook nog een beetje chocolade 
toevoegen.  

Wil je een quenelle maken van deze 
crème, voeg dan 4 g extra gelatine 
powder toe voor het mixen. (kan koud en 
zonder oplossen, toegevoegd worden) 

Dessert samenstellen

• Verkruimel de Pain Turc koekjes en leg  
   op het bord
• Spuit hierop de Kalamancycrème en  
   een mooi toef meringue Italienne
• Werk af met coulis passie en vodka  
   en zeste van limoen 

Ingrediënten: 

• Crumble van Pain Turc Didess 
  (art.33043082) 
• Zeste van Limoen
CRÈME VAN KALAMANCY 
• 270 g puree Kalamancy    
   Boiron (art. 41102690) 
• 140 g suiker 
•  20 g Creamy gel New Tex  

(art. 25225020) 
• 200 g mascarpone 
• Naar wens kan je 50 g witte   
   chocolade toevoegen. 
COULIS VAN PASSIE EN VODKA 
• 200 g passievrucht puree   
   (41102240) 
• 40 g Vodka vanille 
• 20 g suiker / glucose 
• 6 g Emulbinder New Tex (art.25225030)
MERINGUE ITALIENNE 
•  28 g Albumine high whip  

(art. 25225040) 
• 200 g Suiker
• 160 g lauw water
• Of Dessert-Espuma Meringue Italienne  
    Food Revolution By Didess  

(art. 33012030) 

Notities:
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Recept 3 | AIR TIRAMISU

Koffie saus Amaretto

• Warme koffie, amaretto en suiker     
   mengen. 
• Emulbinder toevoegen en mixen. 

Tip: waarom in deze toepassing 
Emulbinder gebruiken i.p.v. Creamy Gel? 
• Blinkt mooier en heeft een romiger   
   mondgevoel dan Creamy Gel.
• Emulbinder is een goed alternatief voor  
   Xantaangom en iets minder kleverig in   

   vergelijking met Xantaangom. 

Dessert samenstellen

• Leg crumble Brazil op het bord
• Leg daarop drie koekje crocq’amandel.    
   Spuit dessert-espuma Tiramisu op de  
   koekjes
• Werk af met een Crunchy Nut van   
   Amandel en goudpoeder. 
• Besprenkel het dessert met de koffiesaus  

   van Amaretto. 

Recept 4 | SABAYON “MARSALA” 

Ingrediënten: 
• Goud poeder Hanos (art. 33061437)
• Crocq’Amandel Didess (art. 33003700)
• Crumble Brazil Frozen Elements
   (art. 33200200) 
• Dessert-Foam Tiramisu Food Revolution 
   (art. 33012050) 
• Crunchy Nuts Almond Food Revolution  
   By Didess (art.33100080) 
KOFFIE SAUS AMARETTO 
• 200 g Koffie  
• 20 g Amaretto  
• 20 g Suiker  
• 8 g Emulbinder (art.25225030)

Ingrediënten: 

• Vanille ijs 
• Dessert-Foam Sabayon 
  (art. 33011970) 
• Citrusvruchten 

Werkwijze: 

• Plaats de sifon Dessert-Espuma   
   Sabayon  in een bain Marie van 
   50-60 °C 
• Snij verschillende soorten   
   citrusvruchten a vif en leg in het glas
• Schep een bol vanille-ijs en leg   
   bovenop het fruit
• Schud krachtig met de bus Sabayon  
   en doseer naar  wens terwijl u de fles  
   ondersteboven houdt. 

Tip: Reinig de spuitmond na elk gebruik 
met warm water.  
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Recept 5 | TACO

Taco van kletskop

•  Bak de kletskoppen 2 à3 min. in een oven van 140 - 150 °C 
en plooi tot een taco als deze nog warm is.

Spongecake framboos

•  Mix rood fruit-puree en albumine high whip tot je ‘geklopt 
eiwit’ krijgt van rood fruit. 

• Voeg palatinose en bloem toe en mix kort. 
• Voeg amandelpasta toe en mix kort. 
• Heb je een zeer liquide pasta, voeg dan 1 g emulbiner toe. 

Ingrediënten: 

• Kletskoppen framboos Didess (art.33043251) 
•  Crumble amandel Frozen Elements (art. 33200956) 

(eventueel extra gevriesdroogde frambozenstukjes 
toevoegen)  

• Bross pure Chocolade Frozen Elements (art.33204420) 
GANACHE CHOCOLADE 
• 125 g melk 
• 4 g Agar+ New Tex (art. 25225010) 
• 150 g pure chocolade 
• 50 g Palatinose New Tex (art.25225000 ) 
• 200 g room 35%  
SPONGE CAKE ROOD FRUIT OP BASIS VAN NEW TEX 
•  150 g rood fruit puree of combinatie puree framboos 

(art. 41102220) en zwarte kers (art. 41152270) 
• 19 g Albumine high whip New Tex (art.25225040)
• 30 g Amandelpasta migino (art. 33000970) 
• 35 g palatinose New Tex  (art.25225000 )
• 20 g bloem 
• Of Kant-en-klare spongecake Frozen Elements (art.33210543)
COULIS VAN ROOD FRUIT 
• 100 g framboospuree Boiron (art. 41102220)
• 100 g puree zwarte kers Boiron (art. 41152270)
• 20 g suiker / glucose 
• 20 g Merlot azijn Forum (art. 24000377)
• 4 g Emulbinder New Tex (art. 25225030) 

Ganache monté

•  Meng koude melk met Agar+ in een  kookpot en warm op tot net 
tegen het kookpunt. (Agar+ bindt al vanaf 80 °C) 

   Haal direct daarna de pot van het vuur. 
 
Tip: 
Door Agar + toe te voegen aan de melk, kan je een deel van de 
room vervangen door de melk. 
• Weeg de pure chocolade en palatinose af.  
• Voeg de melk toe aan het chocolade mengsels.  

Tip: 
Palatinose geeft dezelfde stabiliteit als deze van suiker en de pure 
smaak van chocolade blijft behouden. (wordt niet te zoet) 
•  Weeg room af en voeg koud toe aan het chocolade mengsel. 

(niet opkloppen) Deze gaat mooi blinken, waardoor je een mooi 
emulsie verkrijgt.

• Laat opstijven in de koelkast. 
• Klop het geheel op tot een ganache monté. 

Tip:  
Ganache monté is rijker in smaak dan een chocolademousse. 
Ideaal om een dessert mee samen te stellen. Ook zeer leuk om 
eerst kruiden te laten infuseren in de melk om extra smaak te 
verkrijgen. Of vervang melk door fruitcoulis (vb. frambozen, kers,..) 
en geef een extra smaaktouch aan je ganache. 

Coulis van rood fruit

•  Meng kersenpuree,frambozenpuree, Merlotazijn en suiker. 
(eventueel Dextrose gebruiken i.p.v. suiker. Lost mooi en is 
iets zoeter dan suiker) 

• Voeg Emulbinder toe en mix tot een mooie gladde coulis.
• Doe het geheel in een spuitzak. 

Tip:  
Waarom in deze toepassing Emulbinder gebruiken i.p.v. 
Creamy Gel? 
•  Blinkt mooier en heeft een romiger mondgevoel dan 

Creamy Gel.
•  Emulbinder is een goed alternatief voor Xantaangom en 

iets minder kleverig in vergelijking met Xantaangom. Dessert samenstellen
• Leg als basis crumble op het bord.
•  Spuit een toef Ganache monté op uw bord en fixeer  

hierop de taco van framboos.
• Vul de taco met spongecake, bross, coulis en cress.

Notities:
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Notities:Notities:

Recept 6 | KERSTBAL

Glazen bol

• Verwarm Isomalt op tot 180 °C 
• Laat afkoelen tot 160 °C
• Vul een bolvorm en giet de overtollig  
   massa eruit. 
• Laat +/- 15  à 20 min. uitharden
• Haal de glazen bollen voorzichtig uit
   de vorm.

Dresseren

• Verkruimel de pain turc koekjes leg op het bord.  
• Spuit daarop enkele toefjes coulis van passie en vodka zure room. 
• Spuit Cocktail-Foam Pornstar Martini in de glazen bol en leg op de crumble. 

• Strooi Yopol over het geheel en zet het kroontje op de glazen bol. 

Ingrediënten: 

• Crumble Brazil Frozen Elements   
   (art.33200200)
• Cocktail-Foam Pornstar Martini Food  
   Revolution By Didess (art.33011580)
• Zure room 
• Yopol Texturas (art. 25200668) 
• Kroontje van kerstbal 
• Crumle van Pain Turc Didess   
  (art.33043082)
GLAZEN BOL 
• Spinsuiker Isomalt Hanos (art.33052607)
COULIS VAN PASSIEVRUCHT & VODKA 
• 200 g passievrucht puree   
   Boiron (art. 41102240) 
• 40 g Vodka vanille 
• 20 g suiker / glucose 
• 6 g Emulbinder (art.25225030) 

Coulis van passie en 
Vodka

• Vodka, suiker, passievrucht afwegen  
  en met elkaar mengen. Je kan ook  
  dextrose gebruiken in plaats 
  van suiker. Deze lost heel mooi op en  
  is iets zoeter dan suiker. 
• Warm het geheel op tot 37 °C 
• Voeg Emulbinder toe en mix tot je      
  mooie coulis verkrijgt. 
• Doe het geheel in een spuitzak. 

Tip: 
waarom in deze toepassing Emulbinder 
gebruiken i.p.v. Creamy Gel? 
• Emulbinder blinkt mooier en   
   heeft een romiger mondgevoel dan  
   creamy gel.
• Emulbinder is een goed alternatief  
   voor Xantaangom en iets minder      
   kleverig in vergelijking met    
   Xantaangom. 

Recept 7 | BORDALOU PARISIENNE

Espuma van pistache

• Warm water en suiker op tot siroop. 
• Meng de siroop met pistachepasta,  
   room en melk. 
• Voeg gelatine poeder toe en mix tot  
   een mooi structuur. Gelatine poeder  
   zorgt voor extra stabilisatie van de  
   Espuma. De gelatinepoeder van New  
   Tex moet niet op voorhand opgelost of  
   opgewarmd worden. 
• Doe het geheel in een sifon (met 1  
   bommetje). Niet te hard schudden met  
   de bus. Espuma is klaar. 

Ingrediënten: 

• Bordalou basis Didess (art. 33210427) 
• Abrikozen 
• Espuma van Pistache 
• 80 g pistache pasta Migino
  (art. 33000990)
• 400 g room 35 %
• 100 g melk 
• 4 g gelatine powder New Tex 
  (art. 25225050)
• 120 g suikersiroop : 60 g suiker + 60 g  
   water 
• Suikersiroop : 60 g suiker + 60 g water 
• Sponge cake Pistache Elements 
  (art. 33202350) 
• Goud Poeder of goud papier
• Druppels pistache olie Migino
COULIS ABRIKOOS
• 200 g Puree van Abrikoos Boiron 
  (art.41102690)
• 60 g Vlierbloesemsiroop (Monin)    
  (art.9180541)
• 4 g Emulbinder (art.25225030)

Bordalou abrikoos

• Ontdooi de bordalou basis en leg de  
   stukken abrikoos op de taartjes.  
• Verwarm uw oven voor op 170°C.
• Plaats de taartjes met voldoende   
   tussenafstand op de bakplaat.
• Bak ongeveer een 40 min af op 170°C,  
   afhankelijk van uw type oven. 
• Laat het gebakje volledig afkoelen  
   om goed te kunnen ontvormen. 
   Afkoelen op kamertemperatuur.

Coulis abrikoos

• Meng abrikozenpuree met vlierbloesem. 
• Voeg Emulbinder toe en mix tot een  
   gladde coulis. 
• Doe het geheel in een spuitzak. 

Dessert samenstellen

• Leg de bordalou abrikoos op het bord
• Spuit hierop de espuma van Pistache en  
   werk af met enkele druppels pistache  
   olie, spongecake pistache en 
   goudpapier. 



Kijk nu alle 
livestreams en 
masterclasses 
terug op

INSPIRATIE

FOODXPERIENCE.COM

Volg ons op Facebook 
en Instagram via
@FoodXperienceNL 
en abonneer u op ons 
YouTube-kanaal 
HANOS Groothandel
FoodXperience is hét culinaire inspiratieplatform 

voor en door horecaprofessionals met meer dan 

3500 recepten die wekelijks worden aangevuld. 

Naast recepten zijn er tientallen handige video’s 

voor de foodprofessional en bijzondere interviews 

met topchefs op het platform te vinden. 

En via onze sociale kanalen zijn we altijd 

binnen handbereik.
FOODXPERIENCE

HANOS.NL/LIVESTREAM


