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1. Matcha thee tuille
2. Kwark crème
3. Sacher chocolade biscuit
4. Aloë Vera compote

recept 1 | Aloë Vera

Notities:

 Bereidingswijze:
•  Meng de suiker, bloem, matcha poeder en zout.
•  Kleur de boter tot licht bruin.
•  Verwarm de eiwit tot 40°C.
•  Meng alles samen en sjabloneer in de gewenste sjabloon.

 Bereidingswijze:
• Week de gelatine in het koude water.
•  Verwarm 175 gram room en laat de vanille en limoenzeste trekken.
• Zeef en verwarm de room.
• Laat de gelatine hierin oplossen.
• Meng de kwark door de warme massa.
• Voeg nu de resterende room toe.
• Meng goed door en laat een nacht staan.
• Klop op wanneer nodig.

 Bereidingswijze:
•  Klop de amandelspijs luchtig samen met de eidooier en een heel ei  

door deze één voor één toe te voegen.
•  Klop in een andere kom de eiwit samen met de suiker stijf. 
•  Smelt de roomboter en los de chocolade hier in op. 
•  Maak een mengsel van de patentbloem en de roompoeder en zeef dit. 
•  Maak het biscuit door de luchtige eiwit samen met de eidooier en 

spijsmengsel te mengen. Voeg hier vervolgens de chocolade en 
roomboter aan toe en tenslotte de roompoeder en bloem. 

•  Bak het geheel in een geschikte vorm bij ± 190°C. 
•  Marineer na het bakken met likeur.

 Bereidingswijze:
•  Verwarm de lychepuree samen met de gespleten vanillestok en 

limoenzestes tot 50ºC  
• Zeef na ± 20 minuten de aromaten uit de puree
•  Meng de suiker met de pectine en voeg dit toe aan de bereiding,  

samen met de aloë vera blokjes.
•  Breng het geheel tegen het kookpunt en voeg vervolgens de  

limoensap toe.
• Verdeel de mangovanille compote. 

2.  Kwarkcrème benodigdheden
• 6 gram gelatine | 23112776
• 30 gram water
• 575 gram room 35% vet | 40212402
• 99 gram suiker
• 2 gram vanille | 33003380
• 1 gram limoenzest
• 290 gram kwark

3. Sacher chocolade biscuit benodigdheden
• 220 gram amandelspijs (50%) | 33061571
• 100 gram eidooiers
• 80 gram hele eieren
• 130 gram eiwitten
• 130 gram fijne kristalsuiker
• 50 gram patentbloem | 23215325
• 25 gram roompoeder
• 50 gram witte chocolade 35% | 33003240
• 50 gram roomboter  
• Tequila | 6392925

4. Aloë Vera compote benodigdheden
• 250 gram lycheepuree | 41152734
• 0,5 st vanillestok
• 2 gram limoenzestes
• 90 gram suiker
• 8 gram pectine nh | 25252531
• 200 gram aloë vera blokjes | 25212650
• 14 gram limoensap  

5. Overige benodigdheden  
• Flower pot | 33002390 
• Silicone mat deco blad | 62166300 
• Tequila | 6392925  

1.  Matcha thee tuille beslag 
benodigdheden

• 50 gram suiker
• 45 gram bloem
• 5 gram matcha poeder | 25298359
• 1 gram zout
• 50 gram eiwit | 40625305
• 50 gram boter
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1. Langevinger biscuit
2. Chocolade crémeux
3. Anglaise koffie mascarpone 
4. Koffiemarinade
5. Gezouten caramel

recept 2 | Tiramisu my style

 Bereidingswijze:
•   Klop het eiwit samen met de suiker stevig.
•   Klop de eidooier, zout en de koffie luchtig.
•   Meng dit samen met de luchtige eiwit. 
•   Spatel de gezeefde bloem en zetmeel hieronder.
•   Sjabloneer en bestrooi met gehakte amandelen.
•   Bak af op 200°C .

 Bereidingswijze:
•  Kook alle ingrediënten samen tot een siroop.
•  Marineer de biscuits in de siroop.

.

 Bereidingswijze:
•  Suiker, glucose en water karamelliseren.
•  Blussen met de verwarmde room.
•  Ganache maken met de chocolade en zout.
•  Bij 35°C emulgeren.

 Bereidingswijze:
•   Verwarm de room, melk, eidooier en suiker.
•   Bereid een anglaise.
•   Smelt de chocolade en meng met de anglaise.
•   Emulgeer m.b.v. een staafmixer.
•   Stort in de gewenste vorm.

 Bereidingswijze:
•   Room, espressobonen, tonkabonen en vanille infuseren.
•   Zeef de aroma’s eruit.
•   Bereid een anglaise met de suikers en eidooiers tot 84°C.
•   Voeg de gewelde gelatine toe. 
•   Monteer bij 35°C de mascarpone hieronder.

2. Chocolade crémeux benodigdheden
• 400 gram room | 40211958
• 400 gram melk
• 100  gram eidooier | 40625323
• 100  gram suiker
• 400 gram pure chocolade 64% | 33000172

4.  Koffiemarinade benodigdheden
• 100 gram espresso
• 50 gram koffielikeur | 6305440
• 100 gram bruine suiker  

5.  Gezouten caramel benodigdheden
• 38 gram water
• 96 gram suiker
• 96 gram glucose | 33040370
• 372 gram room
• 87 gram boter
• 306 gram ivoire chocolade | 33000252
• 2,8 gram fleur de sel | 25268220

6. Overige benodigdheden  
• Dobla ring | 33004972
• Zwart bakje | 60204660
 

3.   Anglaise koffie mascarpone  
benodigdheden

• 1000 gram room
• 80 gram espressobonen | 20118089
• 10 gram tonkaboon | 33003480
• 1,5 st vanille | 33003380
• 150 gram muscovado suiker | 25236684
• 50 gram suiker
• 200 gram eidooiers
• 12 gram gelatine | 23113300
• 60 gram water
• 200 gram mascarpone | 40782305

1. Langevinger biscuit benodigdheden
• 720 gram eiwit | 40625305
• 440 gram suiker
• 400 gram eidooier
• 2 gram zout
• 20 gram gemalen espressobonen
• 250 gram zetmeel
• 250 gram bloem

Notities:



1. Deeg Pâte Sucrée
2. Crème patisserie
3. Compote sinaasappel
4. Citrus Crémeux

recept 3 | Valencia
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Notities:

 Bereidingswijze:
•   Meng de amandelspijs samen met de boter, suiker en zout/kruiden tot 

een homogeen mengsel.
•   Voeg ei toe en vervolgens de bloem.
•   Kneed af als een zanddeeg, uitrollen op 2 mm dikte. 

 Bereidingswijze:
• Verwarm de melk, room, suiker en de vanillestok samen.
• Meng de custardpoeder, suiker en eidooier.
• Voeg aan het bovenstaande toe.
• Kook af als een custard en laat afkoelen.
• Meng samen met de amandelspijs.
•  Wanneer dit voldoende afgekoeld is, stort in de vorm en bekleed met  

het pâte sucrée.
• Bak af op 160°C.

 Bereidingswijze:
•  Puree verwarmen met de helft van de suiker.
•  Gelatine wellen, de resterende suiker en pectine nh mengen toevoegen 
•  De gekonfijte sinaasappelschil toevoegen.
•  Voeg vervolgens de Cointreau toe.

 Bereidingswijze:
•  Kook de purees samen met de suiker.
•  Familie maken met ei en eidooier en garen in de pan tot 82° C 
•  Gelatine toevoegen.
•  Boter bij 35°C er erdoor monteren, kort glad mengen m.b.v.  

een staafmixer.

2.  Crème patisserie benodigdheden
• 445 gram melk 
• 50 gram room 
• 50 st suiker 
• 0,5 gram vanillestok 
• 45 gram eidooier 
• 50 gram suiker 
• 40 gram custardpoeder | 23215058
• 320 gram amandelspijs 50% 

3.  Compote sinaasappel benodigdheden
•  120 gram bloedsinaasappel | 41152250
•  59 gram suiker 
•  5 gram gelatine 
•  300 gram sinaasappel partjes 
•  3 gram pectine nh | 25252531
•  5 gram gekonfijte sinaasappelschil 
•  20 gram Cointreau  

 

4.  Citrus Crémeux benodigdheden
• 180 gram sinaasappelpuree | 41152501 
• 50 gram calamansipuree | 41102690 
• 228 gram suiker  
• 228 gram heel ei  
• 114 gram eidooiers  
• 171 gram boter (monteren)  
•  5 gram gelatine in 5 delen water oplossen 

(25 ml water)

5. Overige benodigdheden  
• Chocolate-orange cup | 33002160 
• Silicone mal kit tarte ring | 62166020 

1.  Deeg Pâte Sucrée benodigdheden
• 200 gram amandelspijs | 33061571
• 200 gram boter
• 3 gram zout
• 125 gram bruine suiker
• 75 gram ei
• 500 gram bloem



1. Chocolade anglaise 
2. Krokante praline
3. Hazelnoot mayonaise
4. Rocher glaçage
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recept 4 | Dobla Rocher

 Bereidingswijze:
•    Breng de room aan de kook met de melk en giet dit over de met  

suiker gemengde eierdooiers.
•   Kook dit mengsel tot 82/84°C. 
•    Meng dit met de chocolade, hazelnoot praline en emulgeer met behulp 

van een staafmixer tot een mooi glanzend resultaat. 
•   Vul de kidde met 2 gas patronen en breng op druk.

 Bereidingswijze:
•  Tempereer de melkchocolade en voeg de hazelnootolie en hazelnoot  

praline toe.
•  Meng de geroosterde hazelnootjes hier onder.
•  Verwerk bij 35°C.

 Bereidingswijze:
•   Amandelpraline 50% mengen met de gesmolten chocolade
•   Tempereren
•   Resterende ingrediënten hieraan toevoegen en uitrollen naar het 

gewenste resultaat.

 Bereidingswijze:
•   Meng alle ingrediënten samen tot een gladde mayonaise. 
•   Spuit in de bolvorm. 

2. Krokante praline benodigdheden
• 230 gram amandelpraline | 33000970
• 100 gram melkchocolade
• 100 gram popping candy | 33066192
• 100 gram eclat d’or | 33054061

4.  Rocher glaÇage benodigdheden
• 275 gram melkchocolade  
• 75 gram gram hazelzelnoot praline 50% 
• 100 gram hazelnootolie  
• 100 gram geroosterde gehakte hazelnootjes 
 

5. Overige benodigdheden  
• Sphere dark XL | 33001100
 

3. Hazelnoot mayonaise benodigdheden
• 300 gram hazelnoot praline
• 360 gram water
• 32 gram zout
• 0,5 st vanillestok | 33003380

1. Chocolade anglaise benodigdheden
• 500 gram room 
• 500 gram melk 
• 100 gram muscovado suiker | 25236684 
• 200 gram eidooier 
• 120 gram dulche chocolade | 33001359 
•  80 gram hazelnoot praline 50% | 3002540 

Notities:



recept 5 | Lemon Merengue
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1. Citroenbiscuit met olijfolie
2. Light marshmallow yuzu
3. Siroop citroen-vanille
4. Citroenmunt crème

 Bereidingswijze:
•   Klop met een garde de eieren met de suiker tot een lint.
•   Zeef de bloem met het bakpoeder en het zout.
•    Maak een emulsie door de melk beetje bij beetje door de olijfolie te 

mengen en voeg daarna het citroensap toe. 
•   Mix de twee mengsels door elkaar en voeg ten slotte de bloem met 

 het bakpoeder toe.
•   Laat het mengsel bij voorkeur een nacht in de koelkast rusten.
•   Bak ca. 12 minuten op 180°C.

 Bereidingswijze:
•   Was de citroenen en verwijder de schil.
•   Pak het citroensap en voeg de suiker, schilletjes en eieren toe.
•   Langzaam koken op een zacht vuur tot het mengsel begint in te dikken. 
•    Stoppen zodra het begint te koken. Voeg de geweekte gelatine toe. 

Schenk langzaam op de gesmolten chocolade en cacaoboter en zorg 
ervoor dat het een emulsie wordt. Meng alles goed door elkaar om 
een perfecte emulsie te krijgen. Meng m.b.v. de staafmixer de gewenst 
hoeveelheid munt. 

 Bereidingswijze:
•   Kook de suiker, yuzu en het water op 118°C.
•   Week de gelatine in het koude water en laat het uitlekken.
•    Voeg de eiwitten samen met de siroop en klop het tot het mengsel  

op een temperatuur van 35°C is.
•   Verwarm naar eigen keuze.

 Bereidingswijze:
•   Meng alle ingrediënten en breng aan de kook.

2. Light marshmallow Yuzu benodigdheden
• 120 gram eiwitten | 40625305
• 200 gram suiker
• 10 gram gelatine + 50 gram water | 23113300
• 35 gram yuzu | 25218360
• 30 gram water

4. Citroen Munt crème benodigdheden
• 242 gram citroensap
• 1 gram citroenschilletjes
• 77 gram fijne kristalsuiker
• 242 gram heel ei
• 7,5 gram gelatine
• 10 gram cacaoboter
• 220 gram witte chocolade 35% | 33003240  
• QS Munt

5. Overige benodigdheden  
• Chocolate lemon cup | 33002120
• Yoghurt peta crispy | 25265030
 

3. Siroop citroen-vanille benodigdheden
• 100 gram suiker
• 2 gram citroenschilletjes
• 1,5 st vanille
• 150 gram citroensap

1. Citroenbiscuit benodigdheden
• 95 gram heel ei
• 190 gram suiker
• 180 gram bloem | 23219902
• 13 gram bakpoeder
• 1,5 gram zout
• 140 gram volle melk
• 130 gram olijfolie
• 50 gram citroensap | 23219021

Notities:
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