
1. MATCHA BISCUIT
 Voor 1 plaat 60 x 40 cm
 150 g eidooier
 170 g eiwit
 180 g suiker
 135 g bloem
 15 g matchapoeder
 55 g melk
 30 g zonnebloemolie

Klop het eiwit, de eidooier en de suiker samen op. Spatel er 
de bloem en het matchapoeder door. Meng er de melk en de 
olie er voorzichtig onder. Strijk het beslag uit op een 40/60 
bakplaat. Bak af op 190°C gedurende 15 minuten. 

2. CITRUSCOULIS MET COINTREAU®

 213 g Passievruchten puree Les vergers Boiron
 85 g Bergamot puree Les vergers Boiron
 65 g Kalamansi puree Les vergers Boiron 
 20 g sinaasappelsap
 1 vanillestok
 8 g muntblaadjes
 1 g gemalen kruidnagel
 12 g Kalamansi azijn 
 3 druppels bergamot extract
 20 g Cointreau® 60% vol.
 60 g suiker
 6 g gelatinepoeder
 30 g water

Meng het gelatinepoeder met het koude water en laat rusten 
in de koeling. Verwarm alle overige ingrediënten samen op tot 
85°C. Laat de coulis gedurende 30 minuten infuseren. Zeef het 
geheel en smelt er de gelatinemassa in. 

Voor 48 stuks
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3. MATCHA CRÉMEUX
 645 g Crème Debic Tenue & Foisonnement 
 40 g melk
 155 g eidooier
 115 g suiker
 7,5 g gelatinepoeder
 38 g water
 20 g matchapoeder

Meng het gelatinepoeder met het koude water en laat rusten in 
de koeling. Maak een anglaise met de overige ingrediënten. Smelt 
er als laatste de gelatinemassa in.

4. WITTE CHOCOLADEMOUSSE
 20 g gelatineppoeder
 100 g water
 530 g melk
 105 g eidooier
 53 g suiker
 1190 g Callebaut® Witte chocolade Velvet 33,1% cacao
 1037 g Crème Debic Tenue & Foisonnement

Meng het gelatinepoeder met het koude water en laat rusten 
in de koeling. Maak een anglaise met de melk, de eidooier en 
de suiker. Giet de anglaise op de witte chocolade en mix er de 
gelatinemassa door. Laat afkoelen tot 27°C. Klop de Crème Debic 
Tenue & Foisonnement luchtig op. Spatel de opgeklopte room 
onder de chocolademassa.

5. MATCHA ZANDDEEG
 240 g Debic Top Tourage 
 130 g bloemsuiker
 4 g fleur de sel
 96 g eieren
 60 g amandelpoeder Ranson
 530 g bloem
 20 g matchapoeder
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Meng de koude Debic Top Tourage met de droge stoffen. Meng 
de eieren er kort onder; tot een zandstructuur bekomen wordt. 
Rol het deeg uit op 2,5 mm en steek de gewenste vorm uit. Bak 
af tussen 2 siliconen matjes op 170 °C gedurende 12 minuten.

6. WITTE GLAÇAGE
 180 g suiker
 180 g glucose
 90 g water
 120 g Debic Végétop
 140 g gelatinepoeder
 70 g water
 180 g Callebaut® Witte chocolade Velvet 33,1% cacao
 Titaandioxide 

Meng het gelatinepoeder met het koude water en laat rusten 
in de koeling. Breng de suiker, de glucose en het water aan de 

kook tot 103°C. Giet de suikermassa op de andere ingrediënten 
en mix. Smelt er gelatinemassa. Voeg de titaandioxide toe en 
mix het geheel. Laat gedurende 1 nacht opstijven in de koeling. 
Gebruik de glaçage bij een temperatuur van 35°C. 

7. OPBOUW EN AFWERKING
Vul de matjes met de coulis en vries in. Vul de matjes verder 
af met de crémeux. Vul de Pavoni Planet vorm met de witte 
chocolademousse en plaats er de ingevroren crémeux in 
en sluit af met de uitgestoken matchabiscuit en vries in. 
Overgiet het taartje met de glaçage en plaats het op de matcha 
zanddeegbodem

Werk af met de chocolade decoratie.

1. Matcha biscuit

5. Matcha zanddeeg

4. Witte chocolademousse

3. Matcha crémeux

2. Coulis citrus met Cointreau®

6. Witte glaçage


