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1. CRÉMEUX VAN DONKERE CHOCOLADE
 750 g Debic Room 35%
 500 g volle melk
 250 g suiker
 10 g pectine
 162,50 g eidooier
 500 g Callebaut® cacaomassa

Meng de suiker met de pectine. Verwarm de melk met de room 
en voeg het suiker-pectinemengsel toe. Kook de vloeistof. 
Voeg de eidooier en de cacaomassa toe. Emulgeer met een 
staafmixer. Laat afkoelen en giet 2 kg massa uit, in een kader 
van 60 x 40 cm.

2. CRÉMEUX VAN RUBY CHOCOLADE
 600 g Debic Room 35%
 600 g volle melk
 0,30 g kleurstof frambozenrood
 150 g gedroogde glucose
 21 g pectine
 900 g Callebaut® ruby chocolade RB1 -  47,3% cacao
 150 g boter Debic Crème

Meng de glucose met de pectine. Verwarm samen met de 
melk, de room en de kleurstof en breng aan de kook. Voeg 
de chocolade toe en vervolgens de boter. Emulgeer met een 
staafmixer. Giet, na afkoeling, 2 kg massa uit in een kader van 
60 x 40 cm.

3. FEUILLETINE KROKANT
 600 g Callebaut® amandel- en hazelnootpasta
 150 g Callebaut® donkere gianduja
 150 g Callebaut® pailleté feuilletine
 150 g geroosterd sesamzaad
 60 g Debic Croissant Tourage 

Smelt de gianduja met de boter op 45°C. Voeg de amandel-
hazelnootpraliné toe. Voeg de feuilletine en sesamzaadjes toe 
en meng zorgvuldig. Giet uit tussen twee vellen bakpapier, in 
een kader van 60 x 40 cm. Vries in. Detailleren. 

Recette pour 1 cadre de 60 x 40 x 4 cm
pour 40 personnes environ

FRAMBOZENCAKE MET SESAMZAAD 
EN DONKERE CHOCOLATE

4. PAIN DE GÊNES MET SINAAS
 1 680 g marsepein 66% Ranson
 1 120 g ei
 140 g bloem T45
 140 g aardappelzetmeel
 14 g bakpoeder Ranson
 504 g Boter Debic Crème
 28 g sinaasappelzeste

Verwarm de amandelpasta en voeg er stelselmatig de eieren aan 
toe. Klop samen op  met de sinaaszestes. Zeef de bloem, het 
aardappelzetmeel en het bakpoeder en spatel door het beslag. 
Smelt de boter en meng zorgvuldig door de bereiding. Giet uit 
in  twee kaders van 60 x 40 cm (2 x 1800 g). Bak in een oven van 
180°C gedurende 15 minuten.

5. PÂTE DE FRUIT MET FRAMBOOS
 1 200 g frambozenpuree 100% Les Vergers Boiron
 280 g glucose
 1 600 g suiker
 64 g pectine extra slow
 20 g wijnsteenzuur

Meng de suiker met de pectine. Voeg de frambozenpuree 
en de glucosesiroop toe. Breng aan de kook. Giet de 
wijnsteenzuuroplossing bij de vloeistof. Giet 3.000 g uit in een 
kader van 60 x 40 cm.

6. SINAASSIROOP
 140 g suiker
 140 g water
 40 g Cointreau® 60% vol.

Kook het water met de suiker en voeg , na afkoeling de Cointreau® 

toe.

Pain de Gênes met sinaas met sinaassiroop

Pâte de fruit met framboos

Feuilletine krokant

Crémeux van donkere
chocolade

Crémeux van ruby chocolade
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