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RECEPTUUR 

Warm chocolade cakeje met lopende 
vulling, roomijs van vanille, kerstkoekjes, 
sinaasappelsabayon en gepocheerde 

vijgen. 
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Taken nagerecht 
Warm chocolade taartjes  
Ganache voor lopende vulling bereiden 
Sterkoekjes bakken 
Vanille roomijs scheppen 
Vijgen schillen en pocheren in vijgen couli met specerijen 
Sinaasappelsabayon 

Gateaux chaud  
120 gr couverture, puur 
120 gr boter      
2 st eieren      
50 gr eidooier      
50 gr suiker 
50 gr bloem 

Bereidingswijze: 
Boter smelten en de pure chocolade smelten dit bij elkaar in een bekken doen. 
De eierendooiers en de suiker au-bain-marie opkloppen, daarna koud slaan en daar de 
gesmolten boter met chocolade en de gezeefde bloem door heen spatelen. Doe de 
massa in een spuitzak en vul de cocottes half vol met de vulling. Van de ganach (zie 
recept) bolletjes draaien en deze in de cocotte doen deze voor de rest aanvullen met 
gateaux chaud beslag. Cocottes wel eerst insmeren met boter en bestuiven met bloem. 
Afbakken op 180°C /8 min. 

Ganache voor een lopende vulling 

50 gr. room 
50 gr. boter 
50 gr. pure chocolade 
20 gr. suiker 

Bereidingswijze: 
Room, boter en de suiker opzetten en niet laten koken. Vervolgens van het vuur afhalen en 
dan de chocolade toevoegen. Dit geheel laten afkoelen hier kun je de balletjes voor 
draaien voor in de gateaux chaud. 

Sterkoekjes bakken 
100 gr. boter 
100 gr. bloem 
100 gr. poedersuiker 
100 gr. eiwit 

Bereidingswijze: 
Boter smelten en vermengen met de rest van de ingrediënten. Beslag dun uitsmeren op 
vetvrijpapier ( bakmatjes) en op 160 graden licht bruin afbakken in de oven. 

�   /  2 3



�
Vijgen 
10 st vijgen 
2½ dl rode port 
2½ dl rode wijn 
75 gram gelei suiker 
1 citroen (sap en citroenschil) 
1 kaneelstokje 
1 vanillestokje 

Bereidingswijze: 
Rode wijn en de port aan de kook brengen met de geleisuiker, citroenschil, kaneel- en 
vanillestokje. 
10 min. laten trekken en de geschilde vijgen hier aan toevoegen, 1 min doorkoken en in het 
sapje laten afkoelen, op het laatst citroensap aan toe voegen.   

Mosterd-abrikozen 
1 kg droge abrikozen 
5 dl wijn 
5dl water 
1 kg geleisuiker 

Bereidingswijze: 
Abrikozen een dag in de wijn en het water laten weken. Het vocht opkoken met de suiker 
vervolgens de abrikozen weer toevoegen, wederom weer aan de kook brengen, Zwolse 
mosterd toevoegen naar smaak. 

Sinaasappelsabayon 
5 eierdooiers 
1 eierdopje Cointreau 
4 eierdopjes sinaasappelsap 
3 eierdopjes vanillesuiker 

Bereidingswijze: 
Pers het sap uit 1 sinaasappel en scheid bij de eieren het eigeel van het eiwit.  Doe het 
eigeel in een koude, ronde pot.  Zet deze op een middelmatig hoog vuur. 
Neem 1 eierdopje (halve eierschaal dus) als maatbeker.  Vul dit 4 x met sinaasappelsap en 
1 x met Cointreau.  Voeg ook 3 dopjes met vanillesuiker toe. 
Klop dan het mengsel ononderbroken in een acht tot het dikt en schuimig wordt.   
Laat ondertussen iemand anders al 1 of 2 bolletjes vanille roomijs in een kommetje 
scheppen zodat jij de sabayon zodra hij klaar is er over kan gieten.
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