Lieven Lootens Chef van RESTAURANT ’t Aards Paradijs, Merendree • Callebaut Chocolade Ambassadeur

Crémeux van witte chocolade met framboos en pistache

.03

Lieven lootens

“In dit dessert speel ik met texturen die crémeux,
waterachtig of net krokant zijn. Ook in de smaken
contrasteren fruit en de frisse parfums van citroenverbena tegenover de overweldigende volheid van de
witte chocolade.”

CHEFS

LOVE
CHOCOLATE

Crémeux van witte chocolade
met framboos en pistache

.03

Voor 40 personen

Crémeux van witte chocolade
200 g eidooiers
50 g fijne kristalsuiker

Mengen.

500 g slagroom
500 g melk

Aan de kook brengen en al stevig roerend ondermengen.
Tot 85°C brengen en door een puntzeef gieten.

6 g gelatineblaadjes

Laten weken en ondermengen.
Laten afkoelen tot 45°C.

500 g witte chocolade Callebaut Select W2NV

Ondermengen.

Pistachecake
150 g bloemsuiker
10 eieren

Opkloppen.

500 g versgemalen groene pistachenoten
250 g gesmolten boter

Mengen en luchtig onder het eiermengsel spatelen.

ROMIGHEID MET EEN PERFECT EVENWICHT:
Callebaut witte chocolade Select W2NV
• uitgebalanceerde romige melksmaak
• ideaal om contrasten mee af te ronden
• kies de standaard vloeibaarheid SSS voor een stevige
textuur zonder stijfheid
• bestelcode: W2NV
• verpakking: zak 2,5 kg en 10 kg Callets™ + blok 5 kg

Bakken op 170°C in een beboterde en bebloemde cakevorm gedurende 40 minuten.
Tip: Serveer met wit chocoladeroomijs.

Gel van citroenverbena
1000 g water
500 g suiker
Sap van 10 limoenen
15 g verse blaadjes citroenverbena
10 g lota (carrageen)
2 g chlorofylpoeder

Mengen en kort aan de kook brengen.
Laten infuseren gedurende ± 10 minuten.
Zeven en uitgieten.
In de koelkast plaatsen tot gebruik.

Afwerking en presentatie

De crémeux op het bord drapperen.
Frambozen erop schikken.
De pistachecake verkruimelen en uitstrooien.
De gel in stukjes schikken samen met blaadjes citroenverbena.
Eventueel afwerken met wit chocoladeroomijs.

Voor intens chocoladeijs:
Callebaut Premix voor ijs Pure Sensation Bianco 56%
• gemaakt met echte witte chocolade
• gebalanceerde en romige chocoladesmaak
• de intense smaak en smeuïgheid van Italiaans roomijs
• bestelcode: MXW-ICE56-X52
• verpakking: zak 1,35 kg

