
1. ZANDDEEG
 215 g boter Debic Croissant Tourage
 135 g bloemsuiker Ranson
 2 g fijn zout
 45 g amandelpoeder 100% Ranson
 70 g eieren
 360 g sterke bloem T45

Meng de boter met de bloemsuiker, het zout en het 
amandelpoeder. Voeg de eieren toe en vervolgens de bloem. 
Bewaar. Detailleer cirkels van 14 cm en rechthoeken van 10 x 
6 cm. Bak gedurende 30 minuten op 150°C.

2. MOUSSE VAN PASSIEVRUCHTEN
 600 g crémeux van passievruchten
 300 g Debic Stand & Overrun

Draai de crémeux glad en spatel er de licht opgeklopte room 
door.

3. NAPPAGE VAN PASSIEVRUCHTEN
 1 000 g Decorgel neutraal
 100 g passievruchtpuree Les Vergers Boiron

Meng de ingrediënten en verwarm ze tot 35°C.  Glaceer.

4. SCHUIM VAN KOKOSNOOT 
EN PASSIEVRUCHT
 150 g passievruchtpuree Les Vergers Boiron
 10 g eiwitpoeder
 100 g suiker
 50 g maltodextrine
 0,06 g kleurstof, citroengeel
 100 g kokosrasp

Recept voor  12 halve bollen van 5 cm diameter.

PASSIE-KARAMEL TAARTJE

Meng de passievruchtenpuree met het eiwitpoeder. Klop deze 
vloeistof op en voeg er ondertussen de suiker, de maltodextrine 
en de kleurstof aan toe. Spuit op Silpat en bestrooi met geraspte 
kokosnoot.  Plaats in oven van 100°C gedurende 60 minuten.

5. BISCUIT TYPE SOEZENBESLAG
 190 g volle melk
 4 g fijn zout
 45 g melkerijboter Debic
 90 g sterke bloem T45
 190 g eieren
 60 g druivenpitolie
 190 g eiwit
 100 g suiker

Kook de  melk, het zout en de boter. Voeg de bloem toe, weg van 
het vuur. Roer droog en voeg er vervolgens stelselmatig de  eieren 
aan toe. Meng de druivenpitolie door het beslag. Zorgvuldig 
gladmixen. Klop het eiwit op met de suiker. Spatel door de vorige 
massa. Strijk uit op een bakplaat van 60 x 40 cm. Bak op 180°C 
gedurende 10 minuten. Bedek onmiddellijk met vershoudfilm na 
het uit ovenen, tot de biscuit is afgekoeld.

6. CRÉMEUX VAN PASSIEVRUCHTEN
 500 g passievruchtpuree Les Vergers Boiron
 375 g eieren
 375 g suiker
 50 g souflix Louis François
 250 g boter Debic Crème
 50 g rhum Mount Gay® 55% vol.

Meng de suiker met de souflix en voeg de puree, de eieren en 
de rhum Mount Gay®. Kook de massa en voeg de boter nadien 
toe. Zorgvuldig mixen met staafmixer. Spuit 20 g massa in halve 
bollen van 5 cm diameter. Vries in.

. . . /. . .

D
E 

CH
EF Originele creatie van

Jean-Thomas SCHNEIDER,
Wereldkampioen Pâtisserie 2017,
Wereldkampioen Ijsbereider 2018, België



RÉMY COINTREAU GASTRONOMIE - www.remycointreaugastronomie.com
Gourmet Logistique SAS - 3087 Rue de la Gare - 59299 Boeschepe - France

Ligne directe : +32 56 32 15 39 - E-mail : info@gourmetlogistique.com

7. CRÉMEUX VAN GOLD CHOCOLADE
 150 g Debic Stand & Overrun
 100 g volle melk
 10 g suiker
 3,50 g pectine
 150 g Callebaut® gold chocolade 30,4% cacao

Meng de suiker met de pectine en vervolgens met de room en 
de suiker. Breng aan de kook en giet over de chocolade.Emulgeer 
met een staafmixer. Bewaar.

8. AMANDELBRESILIENNE
 400 g Callebaut® amandel brésilienne

Strooi over de passie-kokosschuimpjes.

Zanddeeg

Biscuit type 
soezenbeslag

Amandelbresilienne

Mousse van passievruchten

Crémeux van gold
chocolade

Crémeux van passievruchten

Nappage van passievruchten

Schuim van kokosnoot en passievrucht


