
World macarons

Basis macarons
Alle ingrediënten mengen gedurende 5 minuten in de 2de versnelling. Per 
smaak de macarons op kleur brengen. Vervolgens bakken in een oven van 
140°C gedurende 25 minuten.

Spanje: exotische cremeux (rood/ geel)
Meng de mangopuree met de Delifruit citroen, voeg suiker, vanistar en eieren er 
aan toe. Verwarm tot 80°C en los de sanatine er in op. Bij een temperatuur van 
35°C voeg de boter toe en homogeniseer met de staafmixer. Meng er voorzich-
tig de opgeslagen ongezoete slagroom onder. 

Nederland: coulis van sinaasappel (oranje)
Breng het suikerwater met de vanistar aan de kook. Los er de sanatine in op en 
meng met de delifruit sinaasappel. 

Italië: botercrème van amaretto (blauw)
Boter samen met de Crème de la crème opkloppen tot een luchtige crème. 
Op smaak brengen met bari bitter en amaretto.

Ready to Create

Ingrediënten
1000 g DAWN® Macaron mix 2.02986.114

8 g DAWN®Vanistar 2.01363.521
16 g DAWN® Sanatine 2.03634.114

Spanje: exotische cremeux (rood/ geel)
46 g mangopuree

8 g DAWN® Vanistar 2.0136.3521
40 g DAWN® Delifruit Citroen 8.00250.333

20 g licor 43
52 g eigeel
64 g heel ei 
56 g suiker
72 g boter 

16 g DAWN® Sanatine 2.03634.114
80 g opgeslagen ongezoete slagroom

Nederland: coulis van sinaasappel (oranje)
1000 g DAWN® Delifruit sinaasappel 

8.00321.333
  200 g suikerwater 50/50

4 g DAWN®Vanistar 2.01363.521
   35 g DAWN® Sanatine 2.03634.114

Italië: botercrème van amaretto (blauw)
500 g boter

500 g DAWN® Crème de la Crème
    5 g DAWN® Bari Bitter 2.01600.111

  15 g amaretto
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World macarons

Argentinië: Ganache van tonka bonen (licht blauw)
Room samen met de tonka bonen aan de kook brengen. De room door een 
zeef op de chocolade gieten, goed vermengen. Als de chocolade een tempera-
tuur heeft van ongeveer 40°C de boter er door oplossen. 

Duitsland: Boter crème van chocolade met kirch (zwart/wit)
Boter samen met de Crème de la crème opkloppen tot een luchtige crème. 
Op smaak brengen met compound choco en kirschwasser 

België: pure chocolade ganache met peper (donker rood)
Room samen met de cayennepeper aan de kook brengen. De room door een 
zeef op de chocolade gieten en goed vermengen. Als de chocolade een tem-
peratuur heeft van ongeveer 40°C de boter er door oplossen.

Engeland: Salted caramel (wit)
Strooi net voor het bakken van de macarons zeezout erop en vul 
de macarons na het bakken met Piekfijn Caramel.

Ready to Create

Ingrediënten

Argentinië: Ganache van tonka bonen 
(licht blauw)

250 g Room
    4  st tonka bonen

575 g Witte Chocolade
  50 g boter

Duitsland: Boter crème van chocolade 
met kirch (zwart/wit)

500 g boter
500 g DAWN® Crème de la Crème 8.79333.352

50 g DAWN® Compound choco 8.03208.301  
15 g kirschwasser

België: pure chocolade ganache met 
peper (donker rood)

250 g room
    4  g cayennepeper

500 g DAWN® San Felipe Pure Chocolade 
8.01537.301

  50 g boter

Engeland: Salted caramel (wit)
zeezout

  300 g DAWN® crème Piekfijn Caramel 
2.03004.325
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