Benoit Dewitte Chef van Restaurant Benoit & Bernard Dewitte, zingem • Callebaut Chocolade Ambassadeur

Brownie met pompoen en vanille

.11

Benoit Dewitte

“De brownie, een dankbare klassieker die ik een
nieuwe impuls wou geven. Eerst en vooral door hem
met een superintense Originechocolade te bereiden.
Het maakt hem tot een echte smaakbom. De cacaonibs zorgen voor een knapperige textuur; de pom-
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poen en ganache voor smeuïgheid; en de sinaasappel
licht het dessert op met een frisse toets.”

Brownie met pompoen en vanille

.11

Brownie
145 g donkere chocolade
Callebaut Origine Sao Thomé
260 g zachte boter
140 g bloem
4 eieren

Voor 10 personen

Vanille-olie
Laten smelten tot 45°C.
1 vanillestokje
100 g extra vierge olie

Vanillestokje laten opwarmen
in de olie.
Laten marineren tot ± 60°C
en zeven.

Toevoegen en mengen.
Afbakken in een kader op 180°C
gedurende 20 minuten.
Laten afkoelen voor versnijden.

Pompoen
400 g pompoen

Koken in de steamer en laten
uitlekken.

150 g suiker
100 g room
10 druppels amandelessence

Toevoegen en mixen.

5 g Gelcrema Sosa

Toevoegen en laten binden.

450 g opgeklopte room
Merg van 2 vanillestokjes

Mengen en toevoegen.

9 g gelatineblaadjes

Laten weken en toevoegen.
Uitstorten in de gewenste vormen
en laten afkoelen in de koelkast.

Ganache met praliné
400 g room
200 g melk
200 g eidooiers

Room en melk opkoken.
Op de eidooiers gieten en laten
vaneren.

500 g donkere chocolade
Callebaut Origine Sao Thomé

Eidooiermengsel op de chocolade
gieten.

100 g hazelnootpraliné Callebaut
PRA-CLAS

Ondermengen.

Cacaocrumble
200 g boter
160 g kokosrasp
160 g suiker
50 g cacaopoeder Callebaut CP
Gebroken en geroosterde
cacaokernen Callebaut NIBS-S

Bakken op 150°C gedurende
15 minuten.
Af en toe dooreenmengen.

Intens en fruitig:
Callebaut Origine Sao Thomé • 70%
• aangename, mild-bittere chocoladesmaak
• impressies van gekonfijte zwarte vruchten, koffie en
fijne eiktoetsen
• met een kleine dosering creëer je smaak en finesse
• bestelcode: SAOTHOME
• verpakking: zak 2,5 kg Callets™

Reductie van sinaasappel
750 g sinaasappelsap
200 g citroensap
100 g glucose
50 g suiker

Laten inkoken tot siroop.

Afwerking en presentatie

Een rechthoek uit de brownie snijden van 1 cm breed en 3 cm lang.
De pompoen en de ganache erop dresseren.
Afwerken met Callebaut donkere Crispearls™ gerold in goudpoeder.
De crumble in een lijn voor de brownie leggen en chocolade-ijs erop schikken.
Afwerken met de olie en de reductie van sinaasappel.

Voor een krokante toets:
Callebaut gemalen cacaokernen NIBS-S
• gebroken en geroosterde cacaokernen
• intense cacaosmaak en krokante textuur
• weerstaan oventemperaturen en zijn 100% natuurlijk
• bestelcode: NIBS-S
• verpakking: zak 800 g

