Koffie

Orange

Voor ±770 pralines van 7 g

Voor ±885 pralines van 7 g

Koffieganache

Sinaasappelganache

Ingrediënten

Verwerking

Ingrediënten

Verwerking

2910 g room 40%
370 g grof gemalen
Maragogype koffie
420 g trimoline
480 g volle melk
320 g sorbitol

Breng samen al roerend tot aan
het kookpunt.
Laat 20 minuten trekken en giet
daarna door een puntzeef.

550 g bergappelsienen

Laat de hele sinaasappels 3
keer na elkaar opkoken. Giet
af om de bittere kant weg te
nemen.
Snij in stukjes en overgiet met
veel water. Laat inkoken.

2500 g donkere chocolade Maak een ganache van de
Callebaut Origine Ghana
voorgekristalliseerde chocolade
en het koffieroommengsel.
Tip: Voor een meer smeuïge
smaak kan u 275 g boter
toevoegen.

Afwerking
Overtrek met voorgekristalliseerde donkere chocolade
Callebaut Origine Ghana.
Decoreer met vers gemalen koffie.

160 g kristalsuiker
Overgiet de
160 g donkere kandijsuiker sinaasappelcompote opnieuw
1 vanillestokje
met water. Voeg de suiker en
het vanillestokje toe.
Laat inkoken tot een lichte
marmelade.
Neem het vanillestokje eruit.
3690 g room
Maak een ganache.
280 g trimoline
Voeg de sinaasappel330 g sorbitol
marmelade toe.
2500 g donkere chocolade
Callebaut Origine Madagascar

Afwerking
Overtrek met voorgekristalliseerde donkere chocolade
Callebaut Origine Madagascar.
Suggestie
Callebaut biedt originele vormen voor uw voorjaarspralines:
• Callebaut moule Oranjebloesem
30 pralines per moule / 5 moules per doos
Bestelcode: MLD-090050-M00
		
		
		

• Callebaut moule Klokjes
28 pralines per moule / 3 moules per doos
Bestelcode: MLD-090148-M00

Voorjaarsideeën voor pralines
met Origine chocolade

Poire Williams
Voor ±1100 paaseitjes

Poire Williams ganache

Feuilletine
Karamel Paaseitje

Ingrediënten

Verwerking

190 g sorbitol
350 g glucose
400 g fondant suiker
400 g kristalsuiker S2

Maak een lichte karamel
met de suikers.

1600 g room

Giet de gekookte room
op de suikers.

Poire Williams ganache
Ingrediënten

Verwerking

270 g half gedroogde peren
100 ml rode wijn (of eventueel
witte wijn)
1 kaneelstokje

Snij de peren in stukjes.
Overgiet met de rode
wijn en laat samen
met het kaneelstokje
inkoken.

Verwarm de chocolade
tot 45°C en meng
voorzichtig met de
Pailleté Feuilletine en
de twee pralinés.

550 g perenpuree Poire Williams

Kook in en voeg bij het
peren-wijnmengsel.
Verwijder het kaneelstokje.

1070 g melkchocolade Callebaut
Origine Java
2500 g koekjeskrokant Callebaut
Pailleté Feulletine M-7PAIL
2500 g hazelnootpraliné Callebaut
PRA-CLAS
1250 g amandelpraliné Callebaut
PRAMA
karamelvulling Callebaut Caramel Fill

Lichtjes opwarmen.

570 ml Poire Williams

Voeg toe.

Voor ±900 paaseitjes

Afwerking
Laat de ganache één nacht opstijven.
Mouleer de paaseivormpjes met voorgekristalliseerde
melkchocolade Callebaut Origine Arriba en vul met de
perenganache.

Afwerking
Mouleer de paaseitjes met donkere chocolade Callebaut
Origine Ecuador.
Vul de ene helft met de Caramel Fill en de andere helft met
het Pailleté Feuilletine chocolademengsel.
Laat 3 uur opstijven.

Optimist

Koriander

Voor ±1875 pralines van 7 g

Alle creaties in deze folder zijn van de hand van de artisanale
chocolatier Frederic Blondeel • Cacao Company nv • Beauvoorde

39%

Fijne melkchocolade op basis van Arriba cacao.
Arriba verrast door zijn intense cacaobody,
afgeronde smaak en subtiele toetsen van exotische
kruiden en specerijen.

Voor ±970 pralines van 7 g

Ganache
Ontdek Callebaut Origine. Ontdek opmerkelijke chocolades
gemaakt met uitzonderlijke cacaobonen geoogst in één
specifieke regio rond de evenaar. Het vergt wat tijd om de
verschillende nuances van elke Origine te doorgronden,
maar u zal snel ervaren dat Origine een kostbare bron van
inspiratie kan worden. Origine laat u toe om nog sterker
uw persoonlijke stempel op uw creaties te drukken en
als vakman het verschil te maken.

arriba

Korianderganache
Verwerking

JAVA

170 g verse koriander
20 g korianderpoeder
1500 g room 40%

Giet het roommengsel
op de chocolades
en meng tot een
ganache.

Laat de koriander minstens
24 uur weken in de room en
warm daarna op tot ongeveer
60°C.
Giet door een puntzeef.

Melkchocolade op basis van cacaobonen uit Java.
Deze cacao heeft een typische bleekrode kleur en een
zeer intense smaak waarin zoete karamel, en biscuits
contrasteren met friszure, fruittoetsen domineren.

120 ml champagne
120 g sorbitol

Voeg bij het roommengsel
en kook samen op.
De champagne zal een zure
gefermenteerde smaak geven.

Ingrediënten

Verwerking

Kook samen op.

1875 g gianduja Callebaut GIA-D2
550 g gemalen nougatine

Vermeng.

75 g trimoline
200 g groene appelpuree
2500 g melkchocolade
Callebaut Origine Java
1140 g witte chocolade
Callebaut Select W2NV

Voeg de voorgekristalliseerde
chocolades toe en maak een
ganache met de room.
Voeg de puree toe.

Ingrediënten

Verwerking

4250 g room
325 g trimoline
zeste van 10 sinaasappels
375 g sorbitol

Kook samen op.

2500 g donkere chocolade Callebaut
Origine Sao Thomé
3500 g melkchocolade Callebaut
Origine Java

Ingrediënten

Praliné

Afwerking
Giet een laag van 40% praliné in een kader.
Giet hierop een laag van 60% ganache.
Laat minstens één nacht uitharden alvorens te versnijden
met de gitaar.
Overtrek met voorgekristalliseerde donkere chocolade
Callebaut Origine Sao Thomé.

Afwerking
Overtrek met voorgekristalliseerde melkchocolade Callebaut
Origine Java.
Decoreer met korianderpoeder.

Suggestie
Waarom niet eens een andere vorm kiezen dan de
traditionele paaseitjes voor uw voorjaarspralines?
• Links afgebeeld:
Callebaut moule Zuiderster
24 pralines per moule / 5 moules per doos
Bestelcode: MLD-090202-M00
• Op de voorpagina:
Callebaut moule Kikker
3 kikkers per moule / 3 moules per doos
Bestelcode: MLD-090224-M00

Ecuador

32,9%

70,1%

Donkere chocolade op basis van aromatische
Ecuadoraanse cacao. Zacht, met een toets van rode
vruchten.

Basilicum
Voor ±845 pralines van 7 g

Verse basilicumganache met rode wijn

sAo tHomé

Ingrediënten

Donkere, intense chocolade gemaakt met de “moeder”
van alle West-Afrikaanse cacaobonen: bonen uit
Sao Thomé. Een variëteit met een uitgesproken
cacaosmaak, een sterke body en een uitgebalanceerde
mengeling van fijne bloemen- en kruidenaroma’s.

Verwerking

150 g verse versneden basilicum Laat de basilicum
1570 g room 40%
minstens 24 uur weken in
de room en warm daarna
op tot ongeveer 60°C.
Giet door een puntzeef.
85 ml rode wijn (bvb Circus Pays Voeg bij het roommengsel
d’OC 2001 van L’Ostal Cazes)
en kook samen op.
140 g sorbitol
De rode wijn zal een zure
gefermenteerde smaak
geven.
140 g trimoline
570 g hele aardbeien

Kook samen op.

2500 g donkere chocolade
Callebaut Origine Grenade

Voeg de voorgekristalliseerde chocolade
toe en maak een ganache
met de room.
Voeg de puree toe.

Overtrek met voorgekristalliseerde donkere chocolade
Callebaut Origine Grenade.
Decoreer met kurkumapoeder.

madagascar

70%

66%

Donkere chocolade gemaakt met cacao uit
Madagascar – een opvallend fruitige smaak en een
subtiele ondertoon van exotisch hout.

ghana

60,4%

Donkere chocolade gemaakt van Ghanese
cacao. Ghana produceert één van de heerlijkste
cacaobonen van West-Afrika, geparfumeerd met
aromatische toetsen van rode vruchten, kastanjes
en specerijen.

grenadE

60%

Donkere chocolade op basis van Grenade cacao
– een variëteit die eruit springt door haar sterke
karakter en de heerlijk subtiele smaak van kruiden
en bloemen.

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

