Chocolades voor roomijs en ijsdesserts

De heerlijke kraak
van ijschocolades
Wie smelt voor de kraak en smaak van echte chocolade, vindt in
de Callebaut ijschocolades een perfecte bondgenoot! Door hun extra
hoog cacaobotergehalte vormen ze onmiddellijk een extra krokante
chocoladelaag op roomijs. Hoe kouder het ijs, hoe dikker de laag
van de chocolade zal zijn na dompelen of overtrekken. Let wel: deze
chocolades wel steeds voorkristalliseren vóór u ze verwerkt!
ICE-45-D • ICE-45-M • ICE-50-W

Dip hoorntjes met ijs in ijschocolade voor een overheerlijk krokant
chocoladelaagje.

Ideaal om ijsgebakjes te enroberen.

van kant-en-klare ijscoatings
Uw klanten genieten van de smaak, u geniet van maximaal
gebruiksgemak! IJscoatings smaken zoals echte chocolade
en moeten niet voorgekristalliseerd worden. Gewoon
smelten, dippen of enroberen. Het effect? Krakend lekker;
smelt in de mond!
Y11-K64

IJscoatings zijn ideaal om stracciatella mee te bereiden. Voor het
mooiste resultaat waarbij de chocolade niet uitloopt en het ijs niet
kleurt:
• Vul 1/3 van de recipiënt met ijs uit de turbine.
• Spuit er rijkelijk gesmolten ijscoating op en zet onmiddellijk in de
schokvriezer (1 min).
• Verder afvullen met 1/3 ijs en de handeling herhalen tot de
recipiënt volledig gevuld is.
• “Breek” het ijs met de lepel en roer ruwweg om.

Méér smaak
met de extra-bittere couverture
De donkere chocoladecouverture Strong met 70% cacao van Callebaut heeft een
krachtige, geconcentreerde smaak die ook in ijs perfect naar voren komt!
STRONG 70-30-38NV

Voor chocolade-ijs: slechts 10% gesmolten chocolade

Strong 70-30-38NV is ook de ideale, intense

aan de basiscompositie toevoegen, volstaat al voor

chocoladesaus!

een ongeëvenaarde smaaksensatie!

met de cacaopoeders
Callebaut cacaopoeders hebben een ﬁjne smaak en textuur en lossen makkelijk op!
Perfect dus om de smaak en kleur van uw chocolade-ijs te intensiﬁëren.
CACAOPOEDER CP

Een combinatie van 10% chocolade en 10% cacaopoeder toevoegen aan uw
basiscompositie is ideaal voor een zeer intens en donker chocolade-ijs.

met een traditionele hazelnotenpraliné
Callebaut selecteert eersteklas hazelnoten uit Italië, Turkije en
Californië. Ze worden geroosterd, vermalen en gekarameliseerd tot
een traditionele hazelnotenpraliné met een volle smaak.
PRA-CLAS

Voor de bereiding van praliné-ijs: praliné opwarmen tot 45°C, aan de basiscompositie toevoegen
en mengen tot een homogene massa. Een toevoeging van 10% praliné volstaat voor een
uitmuntende en rijke smaak!

Melk- of donkere chocolade smelten en 20% hazelnotenpraliné toevoegen voor een overheerlijke
en originele saus!

met Caramel Fill
Caramel Fill is een échte karamel met onvervalste, ﬁjne botertoffeesmaak.
Bovendien is deze karamel klaar voor gebruik! Caramel Fill kan ook mee
diepgevroren worden.
FWF-Z2CARA

Overheerlijk als inclusie in ijs of als saus op ijs. Voor een optimaal resultaat: Caramel Fill mengen
met 20% room en 10% melk. Zo blijft de karamel soepel, zelfs bij diepvriestemperaturen.

Afgewerkt
tot in de puntjes
met een kant-en-klare chocoladesaus
Warm
serveren

Callebaut presenteert een chocoladesaus op basis van 33,5% chocolade! Da’s
puur smaak en puur gebruiksgemak in één. Handig verpakt in ﬂessen van 1 L
of individuele zakjes van 50 g.

TOD-6012CHOC

Welkom in de
Chocolate Academy
van Callebaut
Onze technisch adviseurs staan u bij
met raad en daad in onze Chocolate Academy. Ze geven gespecia-

met toppings

liseerde cursussen voor horeca en
dessertbereiders. U leert er alles

De 3 gebruiksklare toppings van Callebaut zijn bereid met de nobelste ingrediënten!

over het tempereren van choco-

Gebruiksvriendelijk dankzij de ﬁjne structuur en handige verpakking. De aanpasbare spuitkop laat

lade, basisrecepten en verwerkings-

een grote precisie toe tijdens het dresseren: zelfs in ﬁjne lijnstructuren of graﬁsche motieven. Ze

technieken. Tijdens de cursussen

kunnen warm en koud gebruikt worden.

voor

Om warm en koud te serveren

gevorderden

worden

de

hipste trends, recepten en decoratietechnieken

gedemonstreerd.

In onze Chocolate Academy kan u
TOD-6042CARA

TOD-6022

TOF-60004RF

Karamel

Chocolade

Rode vruchten

ervaringen uitwisselen en moeilijkheden bespreken met collega’s en
onze technisch adviseurs. Surf naar

met krokante texturen

www.callebaut.com voor een volledig cursusoverzicht en klik op

De decoratieproducten van Callebaut hebben een pure smaak en een krokante textuur. Ze geven
alle ijsbereidingen een verﬁjnde ﬁnishing touch.
SPLIT-9-D

chocolateacademy@callebaut.com
voor een cursus naar keuze.

BRES

SPLIT-9-M
SPLIT-4-M

SPLIT-4-D

Donkere chocolade splitters

Chocolate Academy. Of schrijf u in via

Melkchocolade splitters

Brésilienne

Mix of bestrooi het ijs met chocolade splitters of Brésilienne voor een
stracciatella-look.

www.callebaut.com
de onmisbare
informatiebron voor
professionals
Surf naar www.callebaut.com voor
inspiratie, informatie, videodemonstraties van producten en technieken. U vindt hier een antwoord
op al uw vragen, op elk moment
van de dag!

Recepten
Karamel Variegato
Ingrediënten

Verwerking

100 g Callebaut Caramel Fill
20 g room
10 g melk

Caramel Fill op 35°C vermalsen met de
opgewarmde room en melk.

1 L roomijscompositie

Het ijs turbineren en opvangen in een
recipiënt. Het oppervlak rijkelijk bestrijken
met karamel.
Ruwweg ondermengen met de hand en
een paar minuten in de schokvriezer zetten.

Karamelsaus
Ingrediënten

Verwerking

20 g room 35%
10 g melk

Aan de kook brengen.

100 g Callebaut Caramel Fill

Ondermengen op 50°C.
Serveren op 45°C.

Chocoladesaus (klaar in 1 minuut!)
Ingrediënten

Verwerking

1 eetlepel chocolade in Callets™ (naar keuze:
Select 811NV / Select 823NV / Select W2NV…)
1 eetlepel room of melk

In een klein sauskannetje gieten.
15 sec. in de microgolfoven (600W)
opwarmen, goed roeren en nog 10 sec.
verder opwarmen.
Omroeren en serveren.

Supreme chocolade
Ingrediënten

Verwerking

125 g donkere chocolade Callebaut Intense
60-40-38NV
1 L roomijscompositie

De chocolade smelten en mengen met de
roomijscompositie. Het ijs turbineren en
opvangen in een recipiënt.

100 g donkere chocolade Callebaut Strong
70-30-38NV

Smelten en dun uitstrijken op vetvrij papier.
Laten uitharden in de vriezer. In stukken
breken en ruwweg door het ijs mengen.

Chocolade & Pepermunt
Ingrediënten

Verwerking

100 g donkere chocolade Callebaut Strong
70-30-38NV
1 L roomijscompositie

De chocolade smelten en mengen met de
roomijscompositie.

12 g King Peppermint

De pepermuntjes vermalen tot poeder in
de blender en met de roomijscompositie
mengen.
Het ijs turbineren en opvangen in een
recipiënt.

Productoverzicht
Ijschocolades
Naam

Ref.

% cacao

Vloeibaarheid

Verpakking

IJschocolade – donker
IJschocolade – melk
IJschocolade – wit

ICE-45-D
ICE-45-M
ICE-50-W

56,4%
40,8%
38,3%

SSSSS

Blok 5 kg
Blok 5 kg
Blok 5 kg

SSSSS
SSSSS

Ijscoatings
Naam

Ref.

Vloeibaarheid

Verpakking

IJscoating - donker

Y11-K64

SSSSS

Emmer 25 kg

Extra-bittere couverture
Naam

Ref.

% cacao

Vloeibaarheid

Verpakking

Donkere, extra-bittere couverture

70-30-38NV

70,4%

SSS

Blok 5 kg
Callets™ – zak 2,5 kg
en 10 kg

Cacaopoeder
Naam

Ref.

Verpakking

Cacaopoeder

CP

Zak 1 kg en 5 kg

Praliné
Naam

Ref.

% hazelnoten

Verpakking

Verﬁjnde hazelnotenpraliné met gekarameliseerde suiker

PRA-CLAS

49,5%

Emmer 1 kg en 5 kg

Naam

Ref.

% karamel

Verpakking

Echte karamel

FWF-Z2CARA

100%

Emmer 5 kg

Caramel Fill

Chocoladesaus
Naam

Ref.

% chocolade

Verpakking

Donkere chocoladesaus

TOD-6012CHOC

33,5%

Fles 1 L
Doos met
30 zakjes x 50 g

Naam

Ref.

% andere

Verpakking

Topping met donkere chocoladesmaak

TOD-6022

8% cacao

Fles 1 L

Topping met echte karamel
Topping met rode bessen en frambozen

TOF-6042CARA
TOF-60004RF

100% karamel
17% rode bessen
+ 10,5% frambozen

Fles 1 L
Fles 1 L

Krokante texturen
Naam

Ref.

% cacao

% melk

% hazelnoten

Verpakking

Donkere chocoladesplitters (1,5 – 2,7 mm)
Donkere chocoladesplitters (2,7 – 6,5 mm)

SPLIT-4-D
SPLIT-9-D

38,4%
38,4%

-

-

Zak 1 kg en 5 kg
Zak 1 kg en 5 kg

Melkchocoladesplitters (1,5 – 2,7 mm)

SPLIT-4-M

27,7%

14,6%

-

Zak 1 kg en 5 kg

Melkchocoladesplitters (2,7 – 6,5 mm)

SPLIT-9-M

27,7%

14,6%

-

Zak 1 kg en 5 kg

Geroosterde en gekarameliseerde hazelnootstukjes

BRES

-

-

37%

Zak 800 g en 4 kg

Meer technische info: www.callebaut.com
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