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AS GOLD AS IT GETS
Behoefte aan KARAMEL? Kies voor GOLD!



Na meer dan 100 jaar voegen wij een vierde 
smaak en kleur toe aan ons Finest Belgian 

Chocolate assortiment

De nieuwe Belgische  
Callebaut® chocolade

Voor recepten en inspiratie 
www.callebaut.com

Callebaut® Finest Belgian Caramel Chocolate Gold
Order ref.: CHK‑R30GOLD ‑ 4 x 2.5 kg zakken ‑ Callets™

karamel 
is overal1

Zijn ze bereid om 50% 
meer te betalen3

Is de kans groter dat 
ze een aankoop doen3☞

☞

LUXE/NOSTALGISCHE
SMAAK

Co
nsumenten ervaren karamel als:

9 VAN
DE 10

Chocolade + Karamel 
 het beste van beide werelden

 2

Als consumenten 
karamelchocolade  

op uw toonbank of 
op uw menukaart zien staan

2

Een gouden kans om 
een onderscheidend menu aan te bieden 

en tevreden klanten te creëren

GOLD
Waarom Gold?

1) Bron: onderzoek door Dataessential uit 2016
2) Op basis van internet deskresearch
3) Bron: onderzoek van Barry‑Callebaut uit 2016, in de detailhandel 

uitgevoerd in het VK, Frankrijk en Duitsland.  Conclusies gelden voor 
het VK en Frankrijk, maar niet voor Duitsland.
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Verwen uw klanten met een overvloed aan karamel

Combineer de Gold chocolade met andere Callebaut karamel ingrediënten of decoraties.

Salted caramel Crispearls™ CEF‑CC‑CARAMEL‑W97
Kleine, glimmende parels van karamelchocolade met een kern van krokante, getoaste 
biscuit. Perfect als tussendoortje en om uw gebakjes en desserts prachtig af te werken. 
Strooi ze op geglazuurde creaties, pure chocolade lekkernijen of desserts om ze een 
crispy touch van gezouten karamel te geven.

Karamel vulling FWF‑Z2CARA‑X10
Half vloeibare gouden karamel: ideaal voor het vullen van zoetwaren. 
Dankzij de diepe gouden kleur, de smaak van botertoffees en de half vloeibare textuur 
past het product bijzonder goed bij pure en intense chocoladesmaken. 

Karamel topping TOF‑6042CARA‑Z38
Een allround topping met een intense karamelsmaak. 
De vloeibare, goudkleurige karamel kan koud en warm worden gebruikt voor op ijs, in 
milkshakes, op pannenkoeken en in dessertdranken voor een heerlijke botertoffeesmaak.

Een Golden touch met “Mona Lisa”

In dit receptenboekje maakt u kennis met Callebaut’s nieuwe decoratie zusje “Mona Lisa”. 
Mona Lisa is ons nieuwe chocolade decoratiemerk, dat bestaat uit de mooiste, kleurrijke 
en meest smaakvolle decoraties. 
Of u nu kiest voor kant‑en‑klare decoraties of liever zelf uw decoraties maakt, Mona Lisa 
biedt zowel chocolade‑ en marsepeinen (seizoens)decoraties, als kleurpoeders, tranfser‑ 
en structuur sheets. 
Een uitgebreid assortiment, gemaakt met duurzame Belgische chocolade. Deze decoraties 
zijn net als de Callebaut chocolades te koop bij de bekende groothandels.

Na meer dan 100 jaar voegen wij een vierde smaak en kleur toe aan ons Finest Belgian  
Chocolate assortiment. De gloednieuwe karamelchocolade “Gold” wordt naast de bestaande 
klassiekers 811 (puur), 823 (melk) en W2 (wit) als vierde pijler toegevoegd aan het basis 
assortiment. De drie iconische Callebaut chocolades krijgen er een karamelzusje bij!

Net zoals alle bestaande Finest Belgian Chocolates, wordt de Gold chocolade volledig in  
België gemaakt, van boon tot chocolade. Dit betekent tevens dat de chocolade, net zoals de rest 
van het basisassortiment onder het duurzaamheidslabel van de ‘Cocoa Horizons Foundation’ 
valt. Hiermee willen we een duurzame toekomst voor cacaoboeren in West‑Afrika garanderen. 
 

Callebaut® Gold, een kleur en smaak om voor te smelten.

De kleur van de “Gold” chocolade doet denken aan warme karamel en amber, met een  
gouden tint. De intense, gebalanceerde karamelchocolade geeft ieder dessert, praline of  
gebakje een onverwachte smaakinjectie met rijke tonen van toffee, boter, room en een  
vleugje zout. Het voegt een golden touch toe aan uw toonbank of dessertkaart. De warm 
gouden kleur geeft uw chocoladecreaties een luxe uitstraling en de perfecte karamel look.
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GOLDTijdens de ontwikkeling van deze karamel chocolade 
werd er door experts gefocust op de Maillard‑reactie, ook 
wel gekend als het natuurlijke karamelisatieproces. De 
chocolade is samengesteld uit een reeks ingrediënten 
waarvan voornamelijk de gekaramelliseerde suiker en 
gekaramelliseerde melk een belangrijke rol spelen in de 
smaaksensatie. 
De Gold Chocolate is een mooie, evenwichtige chocolade 
met een uitgesproken karamelsmaak, romige melktoetsen 
en een subtiele hint van zeezout.

Callebaut® Gold is getest en goedgekeurd door onze chefs en perfect bevonden voor 
alle toepassingen.

Gold is eenvoudig te doseren, smelten, kristalliseren en te verwerken in recepturen.  
Net zoals de andere Callebaut® Finest Belgian Chocolates; 811, 823 en W2. 
•  −−− vloeibaarheid: voor vele verschillende toepassingen, van mouleren tot  

op smaak brengen
• De vloeibaarheid blijft consistent wanneer u gedurende langere tijd met Gold werkt
• Het product wordt niet dik of plakkerig, zelfs niet wanneer u het gedurende  

langere tijd gebruikt in een tempereermachine 



Gold chocolade bavarois
Ingrediënten Bereiding

250 g room
1 vanillestokje
170 g gekaramelliseerde suiker

Breng samen aan de kook.

65 g eigeel
250 g melk

Maak een anglaise.

10 g gelatinepoeder
40 g water

Voeg de gelatinepoeder en het water bij elkaar. 
Meng daarna samen met alle bovenstaande 
mengsels.

150 g Callebaut® Karamel chocolade Gold 
CHK‑R30GOLD

Giet het vorige mengsel op de chocolade  
en laat het geheel afkoelen.

450 g slagroom Klop de slagroom lobbig en voeg toe aan het vorige 
mengsel.

Gold chocolade glaçage
Ingrediënten Bereiding

282 g suiker
141 g water
282 g glucose

Verwarm deze ingrediënten tot 103°C.

188 g gezoete, gecondenseerde melk
21 g gelatinepoeder
82 g water
282 g Callebaut® Karamel chocolade Gold 
CHK‑R30GOLD
100 g Callebaut® Melkchocolade 823 
823‑E4‑U71
100 g Callebaut® Karamelvulling 
FWF‑Z2CARA‑X10

Doe de gecondenseerde melk, chocolades en 
Caramel Fill in een hoge kom. Voeg bovenstaand 
verwarmd mengsel toe en meng samen. Voeg de 
gelatinepoeder en het water bij elkaar en meng dit 
met het chocolademengsel. Emulgeer.

Laat afkoelen in de koelkast. Gebruik de glaçage op 28‑30°C.

Gold chocolade mousse
Ingrediënten Bereiding

151 g Callebaut® Karamelchocolade Gold 
CHK‑R30GOLD 
13 g cacaoboter van Callebaut® CB CB‑655

Voeg de ingrediënten samen.

134 g melk
13 g glucosesiroop DE 60

Breng de ingrediënten samen aan de kook en giet  
ze op de chocolade en cacaoboter. Emulgeer.

4 g gelatinepoeder
18 g water

Voeg de gelatinepoeder en het water bij elkaar. 
Meng daarna samen met alle bovenstaande 
mengsels.

268 g slagroom Klop de slagroom lobbig. Voeg dit toe aan het 
vorige mengsel wanneer de temperatuur 35°C 
bedraagt.  

Basis chocolade recepten

Wist u dat...
50% van de personen bereid is om tot €1,50
extra te betalen als zijn favoriete patisserie 
creatie met chocolade is gemaakt?*

*Bron: consumentenonderzoek van Barry‑Callebaut uit 2017, in de detailhandel en OOH markt. Uitgevoerd in de Benelux.



Gold ganache voor gemouleerde pralines
Ingrediënten Bereiding

344 g room
22 g sorbitol
22 g dextrose

Meng de ingrediënten en verwarm het mengsel tot 
40°C. 

581 g Callebaut® Karamel chocolade Gold 
CHK‑R30GOLD

Giet het vorige mengsel op de chocolade wanneer 
de temperatuur 30°C is. Emulgeer.

32 g gedehydrateerde boter Voeg de boter toe aan het vorige mengsel als de 
temperatuur 28°C bedraagt. Meng alles door elkaar.

Doe het mengsel direct in een spuitzak en spuit het in de chocolade vormpjes (terwijl de 
temperatuur van de ganache tussen de 25 en maximaal 28°C bedraagt).

a. Kruiden krokant  

Ingrediënten Bereiding

110 g glucose
33 g water
300 g kristalsuiker

Breng glucose, water en suiker aan de kook. 

245 g boter Laat de boter in het mengsel versmelten.

320 g amandelschaafsel
2 g Chinese kruiden / 5 spices

Voeg het amandelschaafsel en de kruiden toe.

Rol de massa uit op 2 mm tussen 2 bakpapieren. Laat uitharden in de koelkast. Bak goud‑bruin op 180°C.

b. Yoghurt crémeux    

Ingrediënten Bereiding

757 g room (35%)
47 g magere melkpoeder
2 g xantana
123 g kristalsuiker
33 g yoghurtpoeder Sosa

Breng alle ingrediënten samen aan de kook.  
Mix goed samen na het koken.

8 g gelatinepoeder
30 g water

Giet het mengsel over de gelatinemassa.

Laat een nacht rusten in de koelkast en klop op tot een luchtig mengsel.

c. Gold chocolade mousse
Zie receptuur bij basis chocolade recepten.

Recepten van de chef
Golden party Buche

Gold chocolade saus
Ingrediënten Bereiding

250 g water
50 g gecondenseerde melk

Kook het water en de gecondenseerde melk kort. 

350 g Callebaut® Karamel chocolade Gold 
CHK‑R30GOLD

Giet het bovenstaande mengsel op de chocolade en 
emulgeer.



Golden Koffiecup dessert

d. Glaçage

Ingrediënten Bereiding

150 g glucose
280 g suiker
100 g water

Warm de suiker, glucose en de helft van het water op 
tot 152°C.

100 g citroensap
350 g room (40%)

Blus het mengsel af met het citroensap en de room 
en laat afkoelen tot 70°C.

24 g zetmeel Los het zetmeel op in het resterende water en voeg dit 
toe aan het roommengsel voor de binding.

70 g geweekte gelatine Voeg de geweekte gelatine toe.

230 g Callebaut® Witte chocolade W2 
W2‑E4‑U71

Voeg chocolade toe en mix met een staafmixer glad 
tot een homogene massa.

Mona Lisa® Metallic Goud Poeder  
CLR‑19165‑999

Voeg Metallic Goud Poeder toe tot de gewenste 
gouden kleur is bereikt.

Laat 1 dag rusten. Giet over de aangevroren chocolade mousse. Strooi voor een extra gouden effect  
wat Mona Lisa® Metallic Gold Powder CLR‑19165‑999 erover. 

Afwerking
1. Kruiden krokant
2. Yoghurt crémeux
3. Gold chocolade mousse
4. Glaçage
5. Decoreer af met Mona Lisa®:

‑ Glitter Spheres CHD‑3D‑19170E0‑999
‑ Sticks Goud CHD‑ST‑18970E0‑999
‑ Glitter Log Plaques CHD‑PS‑19623E0‑999 
‑ Marsepein Crunch Goud MAW‑DE‑19914E0‑999

1

2

3

4

5

a. Spongecake  

Ingrediënten Bereiding

80 g suiker
85 g amandelpoeder
10 g bloem
1 g bakpoeder

Meng de ingrediënten in de thermomixer.

10 g olie
75 g eidooier
4 g panca chillies

Voeg toe aan het basismengsel.

125 g eiwit Voeg het eiwit toe aan het basismengsel.

Zeef het mengsel en voeg toe aan een sifon (2 patronen). Spuit in een bekertje en verwarm in de magnetron. Afwerking
1. Plaats een Mona Lisa® Mini Coffee Cup Donker CHD‑CP‑90104E0‑A99 en vul deze met de 
bavarois.

2. Plaats de spongecake, de Breton Sable, de Gold chocolade saus en de Mona Lisa® 
Moccaboontjes CHF‑3D‑19953‑999 op een tweede bavarois massa en decoreer naar smaak af met 
peper. Voeg eventueel nog gebroken Callebaut® Witte chocolade Callets W2 toe en plaats de 
Mona Lisa® Vita Gold Spheres CHD‑3D‑19170E0‑999.

c. Breton Sable     

Ingrediënten Bereiding

20 g bakpoeder
700 g bloem

Meng en zeef de bloem en het bakpoeder. 

500 g roomboter
450 g kristalsuiker
6 g zout

Maak met de boter, de suiker en het zout een mooi 
glad beslag. 

200 g eigeel Meng het eigeel onder het beslag en spatel de 
bloem eronder.

Laat 1 dag rusten in de koelkast en rol het beslag uit tot een dikte van 6 mm. Bak gedurende 17‑18 
minuten op 165°C.

e. Gold chocolade bavarois
Zie receptuur bij basis chocolade recepten. Voeg naar voorkeur nog 15 g Dreidoppel® mocafe pasta 255 toe.

b. Chocolade moccaboontjes      

Ingrediënten Bereiding

Mona Lisa® Moccaboontjes 
CHF‑3D‑19953‑999
Mona Lisa ® Metallic Goud Poeder 
CLR‑19165‑999

Bestrooi de Moccaboontjes met het Metallic Gold 
Poeder.

d. Gold chocolade saus 
Zie receptuur bij basis chocolade recepten.



Ingrediënten Bereiding

1000 g Callebaut® Karamel chocolade Gold  
CHK‑R30GOLD

Laat dit smelten.

1 g kaneelpoeder
80 g stukjes speculoos

Mix de ingrediënten en laat ze voorkristalliseren 
op 28°C.

Verdeel de stukjes speculoos en de Callebaut® Salted Caramel Crispearls in een chocoladereepvorm. 
Giet het mengsel eroverheen. Tik er goed op om luchtbellen te verwijderen. Laat enkele uren in een 
koelkast kristalliseren bij 14‑18°C. Verwijder de repen uit de vorm en decoreer ze met bladgoud.

Hoe creëer ik een marmerlook?
Giet evenredige laagjes Gold‑ en witte chocolade op elkaar in een maatbeker.
Doe het mengsel voorzichtig in de vorm voor een marmereffect.

Golden kaneel & speculoos chocoladereep

Golden abrikoos praline

a. Fruitpâté

Ingrediënten Bereiding

250 g abrikozenpuree
150 g dextrose
6 g gele pectine

Meng de ingrediënten.

100 g glucose
570 g suiker

Voeg dit toe en warm het geheel op tot 112°C

500 g mangopuree Roer dit erdoorheen en breng aan de kook tot 105°C.

15 g vruchtenzuur Voeg dit toe.

Giet het mengsel in een kom en laat het afkoelen. 
Doe het mengsel kort in een blender om een gladde pasta te creëren.

b. Gemouleerde ganache

Ingrediënten Bereiding

344 g room (35%)
3 g sinaasappelrasp
22 g sorbitol
22 g dextrose
4 g zout

Meng de ingrediënten en verwarm het mengsel tot 
40°C.

581 g Callebaut® Karamel chocolade Gold 
CHK‑R30GOLD

Giet het vorige mengsel op de chocolade wanneer 
de temperatuur 30°C is.

32 g gedehydrateerde boter
60 g Grand Marnier

Voeg dit toe en emulgeer.

Wist u dat...
8 op de 10 personen bereid is om tot 20% meer 
te betalen voor lekkernijen gemaakt 
met duurzame chocolade?*

*Bron: consumentenonderzoek van Barry‑Callebaut uit 2017, in de 
detailhandel en OOH markt. Uitgevoerd in de Benelux.



Golden dessert dome
a. Amandel-hazelnoot spongecake

Ingrediënten Bereiding

132 g eiwit
132 g suiker

Maak een meringue.

214 g eieren
82 g eigeel
297 g suiker
181 g amandelpoeder
165 g hazelnootpoeder
33 g cacaopoeder van Callebaut® CP CP‑776
82 g bloem

Meng de ingrediënten.

181 g gesmolten boter Voeg dit aan het eiermengsel toe en vouw de 
meringue door het beslag.

Verspreid het beslag in een siliconen Flexipan®‑vorm van twee centimeter hoog.  
Bak het beslag gedurende 20 minuten op 160°C.

b. IJskoffieganache

Ingrediënten Bereiding

25 g melkpoeder (1%)
110 g koude espresso
110 g melk (3%)
2 g vanille

Meng de ingrediënten en verwarm het mengsel tot 
70°C.

5 g gelatinepoeder
20 g water
30 g Callebaut® Karamelvulling  
FWF‑Z2CARA‑X10
326 g Callebaut® Karamel chocolade 
GoldCHK‑R30GOLD
10 g Callebaut® Melkchocolade POWER 41 
841‑T70

Voeg de gelatine en water samen toe. Doe 
vervolgens met alle overige ingrediënten in een 
kom. Giet het vorige verwarmde mengsel over deze 
ingrediënten om ze te laten smelten.

1 g zout
3 g sinaasappelrasp

Voeg dit toe en emulgeer.

385 g room (35%) Voeg deze ingrediënten toe en laat alles  
een nacht in de koelkast rusten.

Giet het mengsel door een zeef en klop het tot het de juiste consistentie heeft gekregen.  
Doe het direct in een flexibele, koepelvormige vormpjes met een diameter van 4 cm  
en plaats de vormpjes in de vriezer.

c. Citrusgelei

Ingrediënten Bereiding

132 g suiker
14 g pectine NH

Meng de ingrediënten.

230 g citroenpuree
395 g sinaasappelpuree
148 g water
82 g invertsuiker

Meng de ingrediënten met het bovenstaande 
mengsel en breng het geheel aan de kook.

Laat het mengsel enkele minuten afkoelen en verspreid het evenredig over  
de amandel‑hazelnootsponscake. Laat afkoelen in de koelkast.

d. Sao Thomé chocolade mousse

Ingrediënten Bereiding

196 g volle melk
35 g invertsuiker

Verwarm deze ingrediënten tot 60°C.

204 g pure chocolade ‑ Callebaut® Single 
Origin Sao Thomé (70%) 
SAOTHOME‑E4‑U70

Giet het vorige mengsel over de chocolade. 
Emulgeer met een staafmixer. 

350 g slagroom (35%) Klop de slagroom op en meng dit door het vorige 
mengsel als de temperatuur 40°C bedraagt.

Spuit het mengsel met een spuitzak in koepelvormige vormpjes met een diameter van 7 cm,  
tot 3/4 van de totale hoogte. Plaats een bevroren koepeltje ijskoffieganache in het midden. 
Werk af met een laagje spongecake en vries in.

e. Golden karamel glaçage
Zie receptuur bij basis chocolade recepten.

Afwerking 
Decoreer af met de Callebaut® Salted Caramel Crispearls. 

*Bron: consumentenonderzoek 
van  Barry‑Callebaut uit 2017, in 
de detailhandel en OOH markt. 
Uitgevoerd in de Benelux.

Wist u dat...
2 op de 3 personen aangeeft een chocolade dessert 
te verkiezen boven een dessert zonder chocolade?*



Voor recepten en inspiratie
www.callebaut.com


