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1. CHOCOLADE-AMANDELBISCUIT     
   ZONDER BLOEM
 Voor 1 plaat 40 x 60 cm
 200 g Callebaut® donkere chocolade, 70,5% cacao
 200 g marsepein 50/50 Ranson
 100 g eidooier
 120 g boter Debic Cake
 500 g eiwit
 170 g suiker

De amandelpasta afslappen door de eidooier stelselmatig toe 
te voegen. De massa gladroeren zonder deze op te kloppen. De 
boter Debic Cake en de donkere chocolade smelten op 50°C 
en toe voegen. Ondertussen het eiwit met de suiker opkloppen. 
Een klein gedeelte van het opgeklopte eiwit mengen met de 
verkregen massa en vervolgens de rest van het eiwit zorgvuldig 
door spatelen. 
Bakken op 180 à 190°C gedurende 12 minuten.

2. KROKANTE PRALINÉ
 200 g Callebaut® hazelnootpraliné
 112 g Callebaut® pistachepasta
 125 g Callebaut® pailleté feuilletine
 62 g Callebaut® chocolade, 33,6% cacao

De chocolade smelten en er beide notenpasta’s doormengen. 
Vervolgens de feuiletine voorzichtig door spatelen. 

3. CRÉMEUX VAN PASSIEVRUCHT 
   EN MANGO
 193 g puree van mango Les vergers Boiron
 165 g puree van passievruchten Les vergers Boiron
 110 g suiker
 6 g pectine NH
 49 g eiwit
 3 g gelatinepoeder
  15 g water
 64 g Callebaut® cacaoboter

Originele creatie van
Dimitri SALMON,
Beste Chocolatier van België in 2009
La Dacquoise, Thuin, België

Recept voor 12 taarten van 10 cm x 10 cm x 10 cm

CUBE

De fruitpuree’s mengen en 1/3 de hiervan opwarmen naar 45°C. 
Het suiker-pectine mengsel toevoegen en doorkoken. De 
eiwitten toevoegen van het vuur en controleren tot 75°C. De 
gelatinemassa laten smelten in de massa.  De rest van de puree 
samenbrengen en er vervolgens de cacaoboter stelselmatig dor 
mixen tot een homogene massa.

4. MANGOCOMPÔTE MET  
   GIN THE BOTANIST®

 564 g verse mangostukjes
 54 g cassonade suiker
 20 g puree van citroen Les vergers Boiron
 30 g gin The Botanist® 60% vol.
 49 g boter Debic Crème

Alle ingrediënten samen mengen en 30 à 40 minuten laten 
marineren. De bereiding in een geperforeerde bakplaat gieten en 
bakken gedurende 15 minuten. Regelmatig omroeren. Bewaren in 
de koelkast en nadien uitgieten op een plaat.

5. CHOCOLADEMOUSSE OP BASIS VAN  
   CRÈME ANGLAISE   
 611 g Callebaut® donkere chocolade Ecuador, 70,4% cacao
 833 g Crème Debic Tenue & Foisonnement
 555 g basis crème anglaise

BASIS CRÈME ANGLAISE
 213 g Crème Debic Tenue & Foisonnement
 213 g volle melk UHT
 85 g eidooier
 42 g suiker

De room met de melk aan de kook brengen en mengen met het 
suiker-eidooier mengsel (niet opgeklopt). Afroeren op 84°C en 
door een puntzeef gieten.
 
Giet de warme crème anglaise stelselmatig over de gesmolten 
chocolade. Zorgvuldig emulgeren met een handmixer. Eventueel 
een klein gedeelte opgeklopte room doormengen. Controleren 
op gladheid en temperatuur alvorens de half opgeklopte room 
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door te spatelen (35/38°C voor witte en blonde chocolade, 
38/41°C voor melkchocolade en 47/50°C voor donkere 
chocolade).

6. WITTE SPUITMASSA
 160 g Callebaut® cacaoboter
 240 g Callebaut® witte chocolade Velvet, 33,1% cacao
 25 g hazelnootolie
 5 g Mona Lisa® Power Flowers wit

Alle ingrediënten samen smelten en mixen. Gebruiken op 35°C.

7. OPBOUW EN AFWERKING
De chocoladebiscuit aanbrengen in de vormen van 
8 cm. Aanstrijken met de krokante praliné. De crémeux in de 
vormen gieten en laten stollen. Vervolgens de mangocompôte 
over de crémeux gieten en afsluiten met een laagje 
chocoladebiscuit. Deze handeling herhalen en de bekomen 
blok aanbrengen in een kubusvorm van 10 cm. Vullen met de 
chocolademousse en invriezen. 

De kubussen ontvormen en ze vervolgens bespuiten 
met de gesmolten spuitmassa. Decoreren met vierkante 
chocoladeplaatjes.

1. Chocolade amandelbiscuit zonder bloem

4. Mangocompôte met gin The Botanist®

5. Chocolademousse

2. Krokante praliné

3. Crémeux van passievrucht en mango




