Chocolade voorkristalliseren:
dat wordt héél eenvoudig met Mycryo™!
Callebaut lanceert een revolutionaire nieuwigheid waarmee u uw chocolade perfect
voorkristalliseert: zonder moeite en in een mum van tijd!

Waarom moet men chocolade voorkristalliseren?
Chocolade voorkristalliseren is absoluut noodzakelijk om perfecte chocoladeproducten te creëren!
• Het zorgt ervoor dat holfiguren, pralines... makkelijk uit hun vorm lossen (maximale krimpkracht).
• Het garandeert glanzende, krokante chocoladeproducten met een uniforme chocoladekleur
(geen lijnen, geen grijze kleur). De chocolade oogt smakelijk.
• U krijgt een lekkere chocolade met een zeer fijne kristallisatiestructuur in plaats van een korrelige textuur.
Chocolade voorkristalliseren op de traditionele manier is vrij ingewikkeld.

Met cacaoboter Mycryo™ van Callebaut
wordt voorkristalliseren kinderspel!
Het volstaat om Callebaut MycryoTM toe te voegen aan uw chocolade, zodra die de juiste temperatuur heeft.
Goed roeren en klaar!
Callebaut MycryoTM is 100% cacaoboter in poedervorm en daardoor makkelijk te doseren.
Extra voordeel: met Callebaut MycryoTM blijft uw chocolade langer vloeibaar, waardoor u hem langer
kan gebruiken.

Gebruiksaanwijzing voor donkere, melk, witte en gekleurde chocolade
Ideale kristallisatie
voor:
2

Smelt uw chocolade op 40-45°C
(in de microgolfoven, bain-marie,
smeltbak, enrobeuse...)
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Laat de chocolade bij kamertemperatuur afkoelen tot:
34°–35°C voor donkere chocolade
33°–34°C voor melk-, witte of
gekleurde chocolade
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Goed mengen.

Zodra de chocolade de gewenste
temperatuur bereikt:
31°–32°C voor donkere chocolade
29°–30°C voor melk-, witte of
gekleurde chocolade,
is hij klaar om te gebruiken.
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Voeg 1% cacaoboter MycryoTM toe,
of 10g per kg chocolade.
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Test: Dip een mespunt in de
chocolade. Hardt die snel uit?
Dan is hij perfect voorgekristalliseerd en klaar om te
gebruiken.

Als u de chocolade constant op
temperatuur houdt, kan u er vrij
lang mee aan de slag:
31°–32°C voor donkere chocolade
29°–30°C voor melk-, witte of
gekleurde chocolade

Technische eigenschappen
• 100% cacaoboter in poedervorm: handig om af te wegen
• Ook perfect als vervanger voor gelatine in uw patisseriebereidingen!

Productnaam
Mycryo cacaoboter
TM

Referentie
NCB-HD706

• Koel bewaren (12-18°C)
• Ongeopend 1 jaar houdbaar

% cacaoboter
100%

Verpakking
Doos 1,5 kg
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• mouleren,
• enroberen,
• chocoladedecoratie

