
GEEF JOUW VOORJAAR KLEUR

INGREDIËNTEN - 5 STUKS
Kostprijs grondstoffen per stuk € 5,04 per stuk | excl. decoratie

PISTACHE GANACHE MONTÉE 

450 g (On)gezoete room
    2 g Vanistar - 2.01363.521
  65 g Pistache Pasta - 2.02818.114
    8 g Sanatine R - 2.03428.114
110 g Witte Chocolade - 8.01323.400

Kook 1/3 deel van de room met vanistar. Als deze aan de kook is sanatine 
toevoegen en goed doorroeren. Uitstorten op witte chocolade en mengen 
tot homogene massa. Voeg pistache pasta toe en tot slot de koude 
room. Homogeniseren met staafmixer. Minimaal 12 uur laten opstijven en 
vervolgens opkloppen tot zachte mousse. Afvulgewicht ca. 125 gram.

VOORJAARSRECEPT

PAASVLAAI ADVOCAAT 1/2

FRANGIPANE 

 560 g Frangipane mix - 2.49943.015
 120 g Heelei
 160 g Water
 200 g Boter

Draai de zachte boter zalvig. ca. 1 minuut met de vlinder op de laagste 
versnelling. Mix vervolgens 1 minuut in middelste versnelling water, heelei 
en mix erdoorheen. Bakken in vlaai, afvulgewicht ca. 200 gram per vlaai.

HARDE WENER 

1000 g Shortcrust/Murbeteig Mix - 2.03852.505
  400 g Roomboter
  100 g Water

Alles mengen tot zetdeeg, uitrollen op 3 mm en vlaai van  
22 cm Ø bekleden

KERSEN COULIS 

450 g Delifruit Rode Kers - 8.03192.333
  40 g Water
  16 g Sanatine R - 2.03428.114

Water koken en sanatine in oplossen. Ondermeng bij  
Delifruit kers. Afvulgewicht ca.100 gram.



GEEF JOUW VOORJAAR KLEUR

INGREDIËNTEN - 5 STUKS
Kostprijs grondstoffen per stuk € 5,04 per stuk | excl. decoratie

AFWERKING 

Spuit op de vlaaibodem een spiraal kersen coulis. Vries dit even kort in en 
strijk er ca. 125 gram pistache ganache overheen. Dit geheel invriezen en 
hier tot slot ca. 300 gram advocaatmousse overheen strijken. Bevroren 
afbrushen met gele cacaoboter en vervolgens de helft van de taart 
glaceren. 

VOORJAARSRECEPT

PAASVLAAI ADVOCAAT 2/2

ADVOCAAT MOUSSE 

800 g (On)gezoete room lobbig
  80 g Heet Water
  60 g Sanatine R - 2.03428.114
400 g Crème de la crème - 8.79333.352
240 g Advocaat - 2.70049.634

Klop de Crème de la crème ca. 8 minuten in de hoogste versnelling 
luchtig. Voeg advocaat toe. Meng kokend water met sanatine en maak 
familie met advocaat mengsel. Vervolgens alles ondermengen en room 
ondermengen. Gewicht ca. 200 gram per vlaai.

GELE SPIEGEL

500 g Decorgel white - 8.00917.304
100 g Belnap - 8.00076.300
150 g Water
    5 g Gele kleurstof - 2.01416.011

Water met belnap koken, vervolgens mengen met decorgel.  
Overgieten op ca. 45ºC.

BAKKEN Inschietoven:  200°C 

 Rotatieoven:  180°C  

BAKTIJD 30 minuten



GEEF JOUW VOORJAAR KLEUR

INGREDIËNTEN - 60 STUKS
Kostprijs grondstoffen per stuk € 0,46 | excl. decoratie

PISTACHE GANACHE MONTÉE 

500 g (On)gezoete room
    3 g Vanistar - 2.01363.521
  70 g Pistache Pasta - 2.02818.114
    9 g Sanatine R - 2.03428.114
130 g Witte Chocolade - 8.01323.400

Kook 1/3 deel van de room met vanistar. Als deze aan de kook is sanatine 
toevoegen en goed doorroeren. Uitstorten op witte chocolade en mengen 
tot homogene massa. Voeg pistache pasta toe en tot slot de koude 
room. Homogeniseren met staafmixer. Minimaal 12 uur laten opstijven en 
vervolgens opkloppen tot zachte mouse. Afvulgewicht ca. 10 gram.

VOORJAARSRECEPT

PAASGEBAKJE 1/2

FRANGIPANE 

280 g Frangipane mix - 2.49943.015
  60 g Heelei
  80 g Water
100 g Boter

Draai de zachte boter zalvig. ca. 1 minuut met de vlinder op de laagste 
versnelling. Mix vervolgens 1 minuut in middelste versnelling water, heelei 
en mix erdoorheen. Dun uitstrijken en bakken. Vervolgens uitsteken met 
3 cm steker. 

KERSEN COULIS 

670 g Delifruit Rode Kers - 8.03192.333
  60 g Water
  24 g Sanatine R - 2.03428.114

Water koken en sanatine in oplossen. Ondermeng bij delifruit kers. 
Afvulgewicht ca.100 gram.



GEEF JOUW VOORJAAR KLEUR

INGREDIËNTEN - 60 STUKS
Kostprijs grondstoffen per stuk € 0,46 | excl. decoratie

AFWERKING 

Bouw in 4 cm Ø bolmatje het interieur op. Eerst laagje kersencoulis 
vervolgd door pistache ganache. Sluit af met een plakje frangipane. 
Vries dit in. Bouw het gebakje op in een vorm van 5 cm Ø, vul voor 2/3 
met advocaat mousse en druk een interieurtje erin. Brush het gebakje 
ingevoren af met gele cacaoboter. Glaceer vervolgens de helft van het 
gebakje met gele glacage. Eventueel presenteren op groen sierbiscuit en 
afwerken met een paaseitje.

VOORJAARSRECEPT

PAASGEBAKJE 2/2

ADVOCAAT MOUSSE 

1200 g Lobbige slagroom (ongezoet)
  120 g Heet Water
    90 g Sanatine R - 2.03428.114
  600 g Crème de la crème - 8.79333.352
  360 g Advocaat - 2.70049.634

Klop de Crème de la crème ca. 8 minuten in de hoogste versnelling 
luchtig. Voeg advocaat toe. Meng kokend water met sanatine en maak 
familie met advocaat mengsel. Vervolgens alles ondermengen en room 
ondermengen.  

GELE SPIEGEL

1000 g Decorgel white - 8.00917.304
  200 g Belnap - 8.00076.300
  300 g Water
    10 g Gele kleurstof - 2.01416.011

Water met belnap koken, vervolgens mengen met decorgel.  
Overgieten op ca. 45ºC.

BAKKEN Inschietoven:  180°C 

 Rotatieoven:  160°C  

BAKTIJD 15 minuten



GEEF JOUW VOORJAAR KLEUR

INGREDIËNTEN - 5 STUKS
Kostprijs grondstoffen per stuk € 5,51 per stuk | excl. decoratie

PISTACHE GANACHE MONTÉE 

500 g (On)gezoete room
    3 g Vanistar - 2.01363.521
  70 g Pistache Pasta - 2.02818.114
    9 g Sanatine R - 2.03428.114
130 g Witte Chocolade - 8.01323.400

Kook 1/3 deel van de room met vanistar. Als deze aan de kook is sanatine 
toevoegen en goed doorroeren. Uitstorten op witte chocolade en mengen 
tot homogene massa. Voeg pistache pasta toe en tot slot de koude 
room. Homogeniseren met staafmixer. Minimaal 12 uur laten opstijven en 
vervolgens opkloppen tot zachte mousse. Afvulgewicht ca. 120 gram. 

VOORJAARSRECEPT

PAASTAARTJE ADVOCAAT 1/2

FRANGIPANE 

 280 g Frangipane mix - 2.49943.015
   60 g Heelei
   80 g Water
 100 g Boter

Draai de zachte boter zalvig. ca. 1 minuut met de vlinder op de laagste 
versnelling. Mix vervolgens 1 minuut in middelste versnelling water, 
heelei en mix erdoorheen. Bakken in ring 14 cm Ø. Afvulgewicht ca. 
100 gram per ring.

HARDE WENER 

 110 g Shortcrust/Murbeteig Mix - 2.03852.505
   45 g Roomboter
   10 g Water

Alles mengen tot zetdeeg, uitrollen op 2 mm en uitsteken met  
14 cm Ø steker. Afbakken voor ca. 12 minuten op 180ºC.

KERSEN COULIS 

670 g Delifruit Rode Kers - 8.03192.333
  60 g Water
  24 g Sanatine R - 2.03428.114

Water koken en sanatine in oplossen. Ondermeng  
bij Delifruit kers. Afvulgewicht ca.140 gram.



GEEF JOUW VOORJAAR KLEUR

INGREDIËNTEN - 5 STUKS
Kostprijs grondstoffen per stuk € 5,04 per stuk | excl. decoratie

AFWERKING 

Bouw in 14 cm ring het interieur op. Plak op harde wener bodem een 
plakje frangipane. Spuit hier vervolgens 120 gram pistache ganache 
op. Gevolgd door een laag coulis van ca. 140 gram. Vries dit in. Bouw 
het taartje op in een vorm van 16 cm Ø, plaats interieur en vul af met 
advocaatmousse en vries in. Afwerken met gele spiegel, sierbiscuit en 
chocoladebandje. 

VOORJAARSRECEPT

PAASTAARTJE ADVOCAAT 2/2

ADVOCAAT MOUSSE 

1200 g Lobbige slagroom (ongezoet)
  120 g Heet Water
    90 g Sanatine R - 2.03428.114
  600 g Crème de la crème - 8.79333.352
  360 g Advocaat - 2.70049.634

Klop de Crème de la crème ca. 8 minuten in de hoogste versnelling 
luchtig. Voeg advocaat toe. Meng kokend water met sanatine en maak 
familie met advocaat mengsel. Vervolgens alles ondermengen en room 
ondermengen.  

GELE SPIEGEL

1000 g Decorgel white - 8.00917.304
  200 g Belnap - 8.00076.300
  300 g Water
    10 g Gele kleurstof - 2.01416.011

Water met belnap koken, vervolgens mengen met decorgel.  
Overgieten op ca. 45ºC.

BAKKEN Inschietoven:  180°C 

 Rotatieoven:  160°C  

BAKTIJD 12 minuten


