Eindeloos
variëren
met Éclairs

Ready to Create

Éclairs

Momenteel zijn de éclairs erg trendy. Dit zijn langwerpige soezen in verschillende
smaken en structuren en afgewerkt in hippe decoraties.

Herkomst
De éclair vindt zover bekend zijn oorsprong in Frankrijk tijdens de negentiende eeuw.
Sommige historici speculeren dat éclairs voor het eerst werden gemaakt door
Marie-Antoine Carême (1784-1833), de beroemde Franse chef-kok.
Net als veel Franse klassiekers, lijkt de éclair eeuwig populair te blijven. In elke versierde
Franse vitrine van patissiers liggen ze in verschillende kleuren, soorten en smaken. Het
is nu de beurt aan Nederland en België.

Waarom is de éclair zo populair?
Dat heeft te maken met het feit dat ze super makkelijk te eten zijn en je ze op
verschillende manieren kunt maken. Zo kun je bijvoorbeeld gebruik maken van
verschillende vullingen en toppings. Zo kunt u eindeloos variëren met diverse
smaakcombinaties en decoreren in het oneindige zodat elke éclair uniek is in smaak en
uitstraling. Aan u om uw creativiteit vrij spel te geven en uw klanten te verrassen.
De éclairs mogen dan ook niet in uw vitrine ontbreken dus laat u inspireren door de
recepten die onze specialisten voor u hebben ontwikkeld.

Ready to Create

Basisreceptuur
Éclairs en gele room
Indicatieve kostprijs ca. € 0,09 per stuk

Ingrediënten
1000 g DAWN® Éclair Mix
1500 g heel ei
1000 g olie
1000 g water

Ingrediënten
400 g DAWN® Crème Patisserie
1000 g water

Basisreceptuur éclairs
Alle ingrediënten mengen gedurende 1 minuut in
de eerste versnelling. Vervolgens met een vlinder 5
minuten in de hoogste versnelling gladdraaien.
Éclairs van spuiten (+/-13cm lang) en bakken in een
oven van 210° C, gedurende 20 minuten.

Basisreceptuur gele room
Alle ingrediënten in de hoogste versnelling mengen en
gedurende 3 minuten tot een gladde massa kloppen.
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Irish Coffee

Éclair betekent in het frans ‘bliksem bliksemschicht’; de combi van room, koffie,
whisky en chocolade zet je in vuur en vlam
Indicatieve kostprijs vulling per éclair ca. € 0,50

Ingrediënten
250 g opgeslagen ongezoete
slagroom
250 g gele room
50 g DAWN® Compound Koffie
50 g whisky
50 g crispy pearls van pure
chocolade

Alle ingrediënten mengen tot een gladde massa.

Werkwijze
Éclair vullen met roomvulling en afwerken met
marsepein en chocolade decoratie.
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I like Bananas

Trendy éclair die verrassend uit de
hoek komt door de heerlijke vulling
van banaan en vanille
Indicatieve kostprijs vulling per éclair ca. € 0,40

Ingrediënten
250 g slagroom
250 g gele room
10 g DAWN® Vanistar
30 g DAWN® Compound Banaan

Alle ingrediënten mengen tot een gladde massa.

Werkwijze
Éclair vullen met roomvulling en door de gele fondant
halen. Vervolgens afwerken met blauwe fondant en
garneren.
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Tarte citron

De klassieker die zeker ook
niet mag ontbreken
Indicatieve kostprijs vulling per éclair ca. € 0,48

Ingrediënten
250 g slagroom
250 g gele room
200 g DAWN® Delicream Citroen
Schuim
200 g DAWN® Silvia
100 g water

Alle ingrediënten mengen tot een gladde massa.

Werkwijze
Éclair doorsnijden, vullen met citroenroom en
bovenkant op z’n kop terug plaatsen. Bovenop met
een roos-spuit een golf van Silvia aanbrengen.
Silvia en het water opkloppen tot een standig schuim.
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Raspberrie Mojito

Een geweldige variatie op
de Cubaanse klassieker
Indicatieve kostprijs vulling per éclair ca. € 0,62

Ingrediënten
500 g slagroom
100 g DAWN® Fond Neutraal
100 g water
50 g DAWN® Compound Citroen
3 g muntolie
10 g DAWN® Dupatissier Rum
100 g DAWN® Delifruit Framboos

Werkwijze
Meng het water met de Fond Neutraal en meng de
resterende ingrediënten er onder met als laatste de
slagroom. Éclair vullen met Bavaroise en decoreren met
witte fondant, frambozen en verse munt.
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Cosmopolitan

De verleidelijke combi van sinaasappel,
framboos en cointreau.
Indicatieve kostprijs vulling per éclair ca. € 0,61

Ingrediënten
500 g slagroom
100 g DAWN® Fond Neutraal
100 g sinaasappelsap
30 g DAWN® Compound
Sinaasappel
30 g DAWN® Compound Framboos
30 g Cointreau 60%

Meng het water met Dawn Fond en meng de
resterende ingrediënten er onder met als laatste de
slagroom.

Werkwijze
Snij de éclair doormidden en vul deze met de
bavaroise. Werk af met gele en rode fondant (zie foto).
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Piña Colada

Éclair die je in tropische sferen brengt

Indicatieve kostprijs vulling per éclair ca. € 0,49

Ingrediënten
250 g slagroom
250 g gele room
30 g DAWN® Pasta per Gelato Kokos
50 g DAWN® Compound Ananas
20 g DAWN® Dupatissier Rum

Alle ingrediënten mengen tot een gladde massa.

Werkwijze
Éclairs vullen met roomvulling en decoreren met witte
fondant. Deze vervolgens door de kokos halen en
afwerken met ananas.
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