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1. BISCUIT OLIJFOLIE  
 Voor 1 plaat 60 x 40 cm
 225 g eieren
 100 g blonde cassonade
 100 g suiker
 75 g Crème Debic Tenue & Foisonnement
 75 g melk
 82 g amandelpoeder
 195 g bloem
 7,5 g bakpoeder
 4 g speculaaskruiden
 180 g olijfolie

Klop de eieren samen met de suiker op. Zeef alle droge stoffen 
samen. Meng de Crème Debic Tenue & Foisonnement, de melk 
en de olijfolie onder de opgeklopte eieren. Meng voorzichtig 
de droge stoffen onder de opgeklopte massa. Strijk uit op een 
bakplaat 40/60. Bak af op 180°C gedurende 10 minuten.

2. EXOTISCHE CRÉMEUX
 Voor 1 kader 60 X 40 cm
 770 g Mango Spice puree Les vergers Boiron
 385 g Passievruchten puree Les vergers Boiron
 385 g Kalamansi puree Les vergers Boiron
 385 g Banaan puree Les vergers Boiron
 515 g eidooier
 640 g eieren
 515 g suiker
 640 g Debic Crème boter
 43 g gelatinepoeder
 215 g water

Meng het gelatinepoeder met het koude water en laat rusten 
in de koeling. Verwarm de fruitpurees samen met de eieren, de 
eidooier en de suiker tot 85°C. Smelt er de gelatinemassa in. 
Laat afkoelen tot 40°C en mix er de malse Debic Crème boter 
onder. 
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Interieur voor 7 stuk van 58 cm - Mousse voor 2 stuks van 58 cm

BÛCHE AMARILLO

3. CITRUSCOULIS MET GIN THE BOTANIST®

 Voor  1 kader 60 x 40 cm
 95 g Mango Spice puree Les vergers Boiron
 525 g Passievruchten puree Les vergers Boiron
 95 g Bergamot puree Les vergers Boiron
 150 g Coco puree Les vergers Boiron
 2 vanillestokken
 27,5 g gin The Botanist® 60% vol.
 135 g suiker
 12,5 g gelatinepoeder
 62,5 g water

Meng het gelatinepoeder met het koude water en laat rusten in 
de koeling. Verwarm alle ingrediënten (behalve de gelatine) tot 
85°C. Zeef er de vanillestok uit. Smelt er de gelatinemassa in.

4. KROKANTE BODEM
 935 g blonde cassonade
 935 g Debic Melkerijboter Constant
 625 g geroosterde amandelschilfers Ranson
 185 g gepofte rijst
 60 g bloem
 3 g fleur de sel
 188 g Callebaut® Cacaopoeder

Breng alle ingrediënten samen en meng tot een homogeen 
deeg. Rol uit tussen 2 bakvellen. Bak af op 180°C gedurende 15 
minuten. Steek de bodem uit na het bakken en spuit hem in met 
cacaopoeder.
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5. GEKARAMELISEERDE
CHOCOLADEMOUSSE
 180 g suiker
 1 g fleur de sel
 670 g Crème Debic Tenue & Foisonnement (1)
 130 g eidooier 
 630 g Callebaut® Origine Melkchocolade Arriba 39% cacao
 210 g Callebaut® donkere Origine chocolade Brazil 66,8% cacao
 26 g Callebaut® donkere chocolade Power 80, 80% cacao
 1090 g Crème Debic Tenue & Foisonnement (2)

Breng de Crème Debic Tenue & Foisonnement (1) samen met 
het fleur de sel aan de kook. Karamelliseer de suiker en blus 
deze af met de gekookte room. Bereid hieruit een anglaise 
met de eidooier. Giet de anglaise op de chocolade. Mix 
het geheel en laat afkoelen tot 30°C. Klop de Crème Debic 
Tenue & Foisonnement (2) luchtig op. Spatel deze onder het 
chocolademengsel. 

6. GELE GLAÇAGE
 180 g suiker
 180 g glucose
 90 g water
 120 g Debic Végétop
 14 g gelatinepoeder
 70 g water (2)
 120 g Callebaut® Melkchocolade 823, 33,6% cacao
 60 g Callebaut® witte chocolade Velvet 33,1% cacao
 Gele en rode kleurstof

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 deze massa op de andere ingrediënten. 
Smelt er de gelatinemassa in. Laat gedurende 1 nacht rusten in 
de koeling. Gebruik de glaçage bij een temperatuur van 35°C.
 
7. OPBOUW EN AFWERKING
Plaats de biscuit onderaan in een kader. Giet er de exotische 
crémeux op en vries in. Giet er vervolgens de coulis bovenop. 
Snij het kader in de lengte in 7 delen van 5,5 cm. 

Verdeel de chocolademousse over de buchevorm en duw er de 
diepgevroren interieurs in. Sluit af met de gebakken krokante 
bodem en vries in. Overgiet de diepgevroren bûchevormen met 
de gele glaçage en snij nadien in 3 gelijke delen van 19 cm. 

Werk de bûche aan de zijkant af met chocoladeplaatjes. Schik 
de chocolade decoratie bovenop de bûche.   
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