Chocolade inspiratie
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Chocolade inspireert
Werken met chocolade is een passie ! Het inspireert naar meer, naar nieuwe en
andere zaken.
Maar werken met chocolade hoeft niet moeilijk of complex te zijn. Het zijn de
eenvoudige maar verrassende toepassingen die uw consument kunnen
behagen.
Voor de recepten in dit boekje haalde ik mijn inspiratie uit een aantal Callebaut
klassiekers, chocolademousse melk, donkere couverture 70-30 en de
bresiliénne. Tevens gebruikte ik een aantal van de nieuwkomers in het gamma:
de chocolademousse wit, de toppings rode vruchten, karamel en chocolade.
Stuk voor stuk producten met vele eenvoudige mogelijkheden.
Ik wens jullie veel succes met het verwerken van chocolade... het is gewoon
een kwestie van doen.

Collegiale groeten,
Alexandre Bourdeaux
Technical Advisor
Chocolate Academy Belgium
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Chocolade saus
• Giet 20 g room samen met 20 g donkere chocolade Callebaut Strong 70-30 in
een klein sauskannetje. Plaats gedurende 15 seconden in de microgolfoven
op 800 W.
• Omroeren en nadien terug 10 seconden in de microgolfoven op 800 W
• Nog één keer goed omroeren en onmiddellijk serveren bij wafels,
pannenkoeken, ijs of andere desserten.

Het aromatiseren van chocoladesaus met bijv. rode vruchten topping,
karamel, passievruchten, muntextract of alcohol doe je best op het
einde van de bereiding.
Callebaut heeft ook een kant-en-klare chocoladesaus in haar gamma,
beschikbaar in een 1 l fles of in handige portiezakjes van 50 g.
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Dranken

Granita Royale
100 g Callebaut rode vruchtentopping • 250 g champagne

• Ingrediënten mengen en in de diepvriezer
plaatsen. Om het half uur mengen tot u
een granita verkrijgt. Serveren vóór het
dessert.

Warme Chocoberry
400 g melk • 200 g Callebaut topping rode vruchten • 200 g room
200 g donkere chocolade Callebaut Strong 70-30

• Alles samen aan de
kook brengen en
mengen met een
klopper tot het
kookpunt is bereikt.
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Dranken

Cappuchoco Karamel
Cappuchoco:
• 600 g melk
• 200 g room
• 250 g donkere chocolade Callebaut Strong 70-30
• Alles samen aan de kook brengen en mengen met
een klopper tot het kookpunt is bereikt.
Karamelroom:
• 150 g Callebaut chocolademousse wit
• 150 g melk
• 150 g room
• 60 g Callebaut karameltopping
• Alles koud mengen en goed opkloppen tot een
luchtige room.
Presentatietip:
• Cappuchoco serveren in een glas en afwerken met
een laagje karamelroom.
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Chocolade- en vanilleroom
Chocoladeroom:
• Crème anglaise maken en op 40 g donkere
chocolade Callebaut Strong 70-30 gieten
(per 350 g warme crème anglaise). Correct
mengen. Laten afkoelen en er gedeeltelijk
een glas mee vullen.
Vanilleroom:
• Een 2e crème anglaise met vanille
opwarmen tot 90°C, maar niet laten koken.
Vervolgens in de mixer doen en laten
afkoelen.
Afwerking:
• Dresseren in het glas zodra de chocoladeroom is opgesteven. Versieren met koude
Callebaut chocolade topping.

Brésilienne chips
• Door middel van een ovalen sjabloon
de gekristalliseerde donkere
chocolade Callebaut Strong 70-30 op
een plastic folie dresseren.
Bestrooien met Callebaut brésilienne
en vorm geven met een goot. In de
koelkast laten opstijven en uit de
folie nemen.

U kan deze chips ook maken met
melk chocolade Callebaut Select 823
en met witte chocolade Callebaut
Select W2.
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After eight golfjes
• Donkere chocolade Callebaut Strong 70-30 kristalliseren en pepermuntextract
naar smaak toevoegen.
• De chocolade met een kamschraper uitstrijken op een plastic folie. Golfjes
maken. Bestrooien met kristalsuiker en in de koelkast bewaren.

Zoet afrodisiacum
• Gember schoonmaken en in schijfjes
snijden. Drie keer blancheren in kokend
water en vervolgens 3 uur laten konfijten
in een stroop op 30°C.
• Een uur laten uitlekken en in iets dikkere
kristalsuiker wentelen. Donkere chocolade
Callebaut Strong 70-30 kristalliseren.
De helft van elk gemberschijfje erin dopen
en in de koelkast laten harden.
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Exotische chocoladecombinatie
100 g suiker • 20 g water • 250 g blokjes ananas • 30 g passievruchtenpulp
Callebaut chocolademousse wit
• Een karamel maken met suiker en water. De ananasblokjes sauteren en blussen
met passievruchtenpulp. De ananas goed doorbakken.
• De bodem van een glas vullen en invriezen. Vervolgens de mousse van witte
chocolade in het glas dresseren.

Kristalliseren van donkere chocolade Callebaut Strong 70-30
Kristalliseren of temperen van chocolade is zeer belangrijk voor een mooie glans,
een goede kraak van de chocolade en de houdbaarheid van uw creaties.
Kristalliseren kan op verschillende manieren gebeuren – op de marmer, met een
tempereermachine, in de microgolfoven of simpelweg met Mycryo® van
Callebaut – cacaoboter in poedervorm. De chocolade smelten en laten afkoelen
tot 34°C (deze precieze temperatuur is uiterst belangrijk). Vervolgens 1%
Mycryo® aan toevoegen en goed roeren. Na een 2-tal minuten is de chocolade
gekristalliseerd en klaar voor gebruik.
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Framboos en chocolade
Chocoladerechthoeken:
• Een dunne laag gekristalliseerde Callebaut donkere chocolade Strong 70-30
uitstrijken over een plastic folie. Na de eerste harding de chocolade versnijden in
rechthoeken van 12 x 4 cm. De chocolade tussen twee metalen platen (of een
gewicht op laten rusten, opdat de chocolade niet zou golven) drukken en in de
koelkast leggen zodat die verder kan uitharden.
Mousse:
• 800 g Callebaut chocolademousse melk en 1L melk tot mousse kloppen.

Frambozenjam:
• 150 g frambozenbolletjes en 100 g suiker twee minuten laten koken en laten afkoelen.

Presentatie:
• Een chocoladerechthoek op het bord schikken. Bolletjes chocolademousse daarop
schikken. Afdekken met een andere chocoladerechthoek. Dresseren met
frambozenjam, enkele framboosjes en eindigen met een laatste chocoladeplakje.
Afwerken met Callebaut topping rode vruchten als bordgarnituur.
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Duo van mousse
Callebaut chocolademousse wit • Callebaut chocolademousse melk
Callebaut topping – rode vruchten
• Klop de chocolademousse wit op (verhouding : 800 g mousse + 1L melk)
en doe het in een kleine spuitzak zonder spuitmond en doe hetzelfde met
de chocolademousse melk in een tweede spuitzak. Steek de 2 kleine
zakken in een grote spuitzak met een gekartelde spuitmond, zorg dat de
beide tippen goed in de spuitmond zitten.
• De mousse op het laatste moment in een glas spuiten. Een gaatje maken
met een appellepel en dresseren met rode topping. Verder decoreren naar
keuze.

Om een mooie duo mousse te spuiten, is het belangrijk dat de textuur van
beide mousses gelijk is. De Callebaut mousses melk en wit lenen zich er
perfect toe.
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Dôme met chocolade hart
Dôme:
Callebaut chocolade topping • Callebaut chocolademousse wit
Callebaut chocolademousse melk
• De toppinghartjes in een halfbolle flexipan vorm doen en diepvriezen (-30°C).
Mousse van witte chocolade in een middelgrote halve bol gieten. De diepgevroren
chocoladetopping daarin doen en invriezen.
• De chocolademousse melk in een nog grotere halve bol gieten en daarin de witte
chocoladebol doen.
Krokante bodem:
100 g donkere chocolade Callebaut Strong 70-30 • 200 g Callebaut hazelnootpasta PRA
300 g Callebaut koekjeskrokant Pailleté Feuilletine
• Een basis maken met de donkere chocolade, de hazelnootpasta en de Pailleté
Feuilletine. Giet het mengsel op een blad papier en dek af met een 2e blad. Wals tot
een dunne laag door middel van een deegrol. Laten afkoelen in de koelkast. Nadien
op maat uitsnijden en op de dôme leggen.
Afwerking:
• Maak een mengeling 50/50 donkere chocolade en cacaoboter. Breng in een
spuitpistool en vernevel over de dôme voor een mooie afwerking.

U kan de chocoladetopping ook opvormen in bakjes voor ijsblokjes.

receptenboek nl.indd 11

11/13/06 4:05:13 PM

Donkere chocolade 70-30 Strong
• Een donkere chocolade met een uitgesproken
cacao smaak (70% cacao).

Chocolademousse melk en wit
• Instant chocolademousses op basis van echte chocolade
(respectievelijk 70% chocolade en 58.5% chocolade) voor
mousse met een authentieke romige en luchtige smaak.

Chocolade saus
• Een kant-en-klare chocoladesaus, bereid met 33.5% donkere chocolade met
een volle rijkelijke smaak, enkel nog op te warmen voor gebruik.

Callebaut toppings: rode vruchten – karamel - chocolade
• Ideaal om in één handomdraai het op smaak brengen van uw milkshakes
en het serveren van kleurrijke en smaakvolle desserten. Kunnen zowel
warm als koud geserveerd worden.

Brésilienne
• Krokante, geroosterde hazelnootstukjes met een laagje gekarameliseerde suiker.

Voor meer technische info: www.callebaut.com • Barry Callebaut Belgium nv • Aalstersestraat 122 • 9280 Lebbeke-Wieze • Tel. +32 53 73 04 90 • Fax +32 53 73 04 50
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