
Antonio Bachour
AMANDELGEBAK MET 
FRAMBOZEN EN WITTE
CHOCOLADE

INGREDIËNTEN BEREIDING

VOORBEREIDING

1u 30min.
BEREIDING

14u 30min.
MOEILIJKHEID

gevorderd 15 stuks
PORTIES BUDGET

gemiddeld

1

Confit van framboos
.    340 g verse frambozen
.    1 el citroensap
.    30 g suiker
.    ¾ tl pectine in poeder

Amandelgebak
.    170 g amandelspijs, verzacht
.    170 g ongezouten boter, in 
     blokjes, op kamertemperatuur
.    170 g suiker
.    130 g amandelbloem
.    170 g zure room
.    3 grote eieren
.    1 el bakpoeder
.    ⅛ tl zout

Witte chocolademousse
.    2 blaadjes gelatine
.    koud water, om te bedekken
.    170 g witte chocolade 35%,
    in stukken
.    1 vanillestokje
.    60 g volle melk
.    455 g slagroom, 
    apart 45 g + 410 g

15

Confit van framboos
1       Plaats de frambozen en het citroensap in de mengbeker en hak 
          30 sec / snelheid 6.
2       Voeg suiker en pectine toe en mix 20 sec / snelheid 3. Duw het
          geheel met behulp van de spatel naar onder in de mengbeker en kook
          8 min / 100°C / snelheid 1. Verdeel het mengsel over 15 ‘Lovely’ 
          vormpjes en laat in de vriezer harden (± 2 uur). Reinig de mengbeker
          en ga verder met het recept.

Amandelgebak
3       Voorverwarm de oven à 175°C. Beboter een rechthoekige vorm
          (± 37 x 26 cm), bekleed met bakpapier en zet opzij.
4       Plaats de amandelspijs, boter en suiker in de mengbeker en mix
          2 min / snelheid 4.
5       Voeg het amandelbloem, zure room, eieren, bakpoeder en zout toe
          en meng 30 sec / snelheid 5. Breng het deeg over naar de 
          voorbereide vorm. Bak 18 tot 20 min. (175°C), of tot het oppervlak 
          goudkleurig is. Laat volledig afkoelen alvorens in 15 rechthoekige 
          stukken te snijden (± 7,5 x 3,8 cm, aan te passen volgens de afdrukken
          van de vormpjes). Wikkel in huishoudfolie en bewaar in de koelkast. 
          Reinig de mengbeker.
6       Wanneer helemaal bevroren, haal de confits van de framboos uit de
          vriezer en duw voorzichtig uit de vormpjes. Schik op een schaal en
          plaats terug in de vriezer.

Witte chocolademousse
7       Week de gelatineblaadjes in een kom met ijswater tot ze zacht worden 
          (± 5 min.). Eenmaal verzacht, verwijder de gedrenkte gelatine en 
          knijp zachtjes om het water te extraheren. Gooi het water weg, plaats
          de gelatine terug in de kom en zet opzij.
8       Plaats de witte chocolade in de mengbeker en hak 3 sec / snelheid 8. 
          Duw het geheel met behulp van de spatel naar onder in de mengbeker.
9       Snijd het vanillestokje in de lengte door en schraap het merg met een 
          klein mes. Voeg het merg en de peul, melk, 45 g slagroom en de opzij
          gezette gelatine toe en warm 4 min / 50°C / snelheid 2.
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Energiewaarde          2473 kJ / 591 kcal
Eiwit                                                  7 g
Koolhydraten                                   51 g
Vetgehalte                                       42 g

NUTRITIONELE WAARDEN
PER 1 STUK
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1

Witte chocolademousse
.    1 - 2 tl rozenwater, naar eigen  
    smaak

Spiegel
.    225 g water, en 6 el om gelatine 
    te weken
.    4 ½ blaadjes gelatine
.    170 g suiker
.    2 tl glucose siroop
.    155 g slagroom
.    155 g witte chocolade 35%,
     in stukken
.    rode kleurstof in gel, naar eigen 
    smaak

15

Witte chocolademousse
10    Voeg rozenwater toe en mix 30 sec / snelheid 1. Breng over naar
          een grote kom, verwijder de vanillepeul en gooi deze weg, en laat de
          mengsel afkoelen (tot ± 28°C). Ondertussen, reinig en droog de 
          mengbeker grondig.
11    Plaats de vlinder in positie. Voeg 410 g slagroom toe en, zonder 
          maatbeker, klop 3 min / snelheid 2.5 tot stijve pieken ontstaan.
          Verwijder de vlinder. Voeg ¹⁄₃ van de slagroom toe aan het opzij
          gezette chocolademengsel en verwerk met de spatel. Voeg de rest van 
          de slagroom toe en verwerk het met de spatel. Breng over in een 
          spuitzak en zet opzij. Reinig de mengbeker.

Opbouw
12    Verdeel met behulp van de spuitzak een eerste laag mousse in elk
          ‘Lovely’ vormpje. Verspreid met de achterkant van een lepel
          de mousse op de zijkanten van de vormpjes. Leg de bevroren confit
          van frambooos op de eerste laag mousse, verspreid vervolgens op de 
          confit een tweede laag mousse. Leg de stukken gebak op de mousse, 
          druk zachtjes in de vormpjes. Gebruik de mousse om de gaatjes te 
          vullen zodat de vormpjes volledig gevuld zijn. Gebruik een schuine 
          spatel om het overtollig te schrapen, en vries vervolgens 8 uur of 
          zelfs een nacht in.

Spiegel
13    Doe 6 el water in een kleine kom en week de gelatine gedurende 
          10 min.
14    Plaats 225 g water, de suiker, de uitgelekte gelatine en de glucose in
          de mengbeker en verwarm 6 min / 120°C / snelheid 1.
15    Voeg slagroom en witte chocolade toe en meng 30 sec / snelheid 4. 
          Meng dan, zonder de maatbeker, 1 min / snelheid 3 terwijl u de
          rode kleurstof toegevoegt, druppel per druppel, door de opening in 
          het mengbeker deksel tot de gewenste kleur is bekomen. Verwijder 
          de mengbeker, verwijder het deksel en laat het mengsel in de mengbeker
          afkoelen tot 37°C. Ondertussen, bekleed een grote bakplaat met
          bakpapier en plaats kleine schaaltjes of kommetjes er ondersteboven op.
16    Wanneer de spiegel is afgekoeld, verwijder voorzichtig de bevroren 
          gebakjes en plaats ze op de voorbereide schaaltjes. Giet de spiegel erover,
          zorg ervoor dat de bovenkant en zijkanten bedekt zijn. Laat de spiegel
          uitlekken (± 10 min.) alvorens de randen te reinigen met een spatel.
17    Leg de gebakjes op een serveerschaal en bewaar ze 30 min. of tot 24 uur 
          in de koelkast voor het opdienen.
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