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1. AMANDELDACQUOISE
 21 g bloem
 62 g amandelpoeder Ranson
 73 g suiker (1)
 102 g eiwit
 36 g suiker (2)
 3 g eiwitpoeder
 20 g gekonfijte citroen

De bloem zeven, samen met het amandelpoeder en de suiker 
(1). De eiwitten met de suiker en het eiwitpoeder opkloppen 
tot een stevig en glad eiwitschuim. Spatel de gezeefde 
grondstoffen met de gekonfijte citroen door het eiwitschuim. 
Uitstrijken of uitspuiten op bakpapier en afbakken op 180 à 
190°C gedurende 12 minuten.  

2. KOKOSSTREUSEL
 57 g Debic Melkerijboter Constant
 57 g cassonade suiker
 57 g amandelpoeder Ranson
 0,4 g fleur de sel
 47 g zwakke bloem
 15 g kokosrasp

Meng, met behulp van het mengpallet, de koude blokjes Debic 
Melkerijboter Constant met de overige ingrediënten tot een 
zanderige en korrelige massa.
Bakken op 130°C gedurende tweemaal 5 minuten.

3. SAMENGESTELDE STREUSEL
 230 g kokosstreusel
 140 g Callebaut® chocolade Gold 30,4% cacao
 10 g kokosrasp

De Gold chocolade smelten en mengen met de streusel en de 
kokosrasp. Uitstrijken op een bakplaat en banden snijden van 
6 x 13 cm.

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

Recept voor 4 buches van 14 cm

BÛCHE BRIEVENBUS

4. CONFIT VAN CITROENGRAS 
 226 g pureespecialiteit Citroengras Les vergers Boiron
 33 g suiker
 33 g geatomiseerde glucose
 4 g pectine NH
 10 g citroenpuree Les vergers Boiron

De helft van de citroengraspuree verwarmen. Vanaf 40°C het 
suiker-pectine-glucosemengsel toevoegen en verder verwarmen. 
Naar het kookpunt brengen en vervolgens mengen met de koude 
puree (citroengras en citroen) op 5°C. Goed doormixen om een 
soepele textuur te bekomen.

5. PANNA COTTA VAN KOKOS 
MET RUM MOUNT GAY®

 150 g puree van kokosnoot Les vergers Boiron
 40 g kokosrasp
 30 g suiker
 5 g gelatinepoeder
 25 g water
 200 g Crème Debic Tenue & Foisonnement
 10 g rum Mount Gay® 55% vol.

De puree met de suiker, de kokosrasp en de room Crème Debic 
Tenue & Foisonnement aan de kook brengen ; de gelatinemassa 
(water + gelatinepoeder) toevoegen en uitgieten in vormen.

6. WITTE CHOCOLADEMOUSSE
MET CITROEN
 175 g citroenpuree Les vergers Boiron
 58 g Crème Debic Tenue & Foisonnement
 50 g eidooier
 50 g suiker
 8 g gelatinepoeder
 40 g water
 112 g Callebaut® witte chocolade Velvet 33,1% cacao
 360 g Crème Debic Tenue & Foisonnement

Breng de room met de citroenpuree aan de kook. De eidooier met 
de suiker schuimig kloppen. Samenbrengen en afroeren tot 85°C 
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(anglaise). Over de witte chocolade gieten en emulgeren met 
een staafmixer. Vanaf 30°C, de opgeklopte room door spatelen.

7. WITTE GLAÇAGE
 600 g Callebaut® witte chocolade Velvet 33,1% cacao
 300 g water (1)
 400 g suiker
 500 g glucose
 400 g Debic Végétop
 36 g gelatinepoeder
 180 g water (3)
 100 g Callebaut® cacaoboter
 600 g neutrale gelei
 60 g water (2)
 15 g Mona Lisa® Power Flowers wit

Een siroop koken met de suiker, het water (1), en de glucose 
tot 104°C, de Debic Végétop toevoegen samen met de 
gelatinemassa (gelatinepoeder + water (3)). Straalsgewijs op 

de gesmolten cacaoboter en witte chocolade gieten. Mixen 
met een staafmixer tot een gladde emulsie. Ondertussen de 
neutrale gelei met het water (2)  aan de kook brengen, toevoegen 
en opnieuw mixen. Laten kristalliseren gedurende 24 uur voor 
gebruik. De glaçage opwarmen tot 32 à 34°C en opnieuw mixen 
om zoveel mogelijk luchtbelletjes te vermijden. Glaceren.

8. OPBOUW EN AFWERKING
De vormen opvullen met de witte chocolademousse met 
citroen en er achtereenvolgend de ingevroren panna cotta , de 
confit van citroengras en de dacqoise  inbrengen. Afsluiten met 
de rest van de mousse en de samengestelde streusel. Invriezen.

3. Samengestelde streusel

4. Confit van citroengras

5. Pana cotta van kokos met 
Rhum Mount Gay®

6. Witte chocolademousse met citroen

1. Amandeldacquoise




