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Champagne tompouce
INGREDIËNTEN

Tompouceplak 46 x 11 cm Pruvé
Chocolade stengels
Witte chocolade
Witte chocolade ganache*
Champagne mousse
Slagroom

BEREIDINGSWIJZE

Tompouce opspuiten met chocolade champagne mousse. Daarna de
tweede tompuceplak op de vulling plaatsen en afwerken met een laag witte
chocoladeganache.
Daarna tompouce snijden en decoreren met bolletje slagroom en afwerken
met 2 chocoladestengels.
* room, suikerstroop en witte chocolade

Champagne tompouce
tompouceplak 46 x 11 cm Pruvé
witte chocolade
champagne mousse

chocolade stengels
witte chocolade ganache*
slagroom

Tompouce opspuiten met chocolade champagne mousse. Daarna de tweede tompuceplak op de vulling plaatsen en afwerken met een laag witte chocoladeganache.
Daarna tompouce snijden en decoreren met bolletje slagroom en afwerken met
2 chocoladestengels
* room, suikerstroop en witte chocolade

INGREDIËNTEN

Bitterkoekjes bladerdeeg schelp

Van en voor de bakker
Postbus 46, 1135 ZG Edam, tel. 0299-372856, fax 0299-372711, www.pruve.com

Bloemschelp Pruvé
Korstschelp en reuzeschelpen
Appelchips*
Appelrozijnencompôte**
Bitterkoekjes
Bavaroise
Stukjes bitterkoek
Slagroom couverture

BEREIDINGSWIJZE

Schelp instrijken met chocolade couverture. Vullen met de bitterkoekjes
bavaroise en in het midden van de schelp in een ronde cirkel de appelrozijnencompôte aanbrengen.
Rondom decoreren met royale rosetten slagroom en afwerken met partjes
bitterkoek en appelchips.
* Appelschijfjes door het suikerwater halen en drogenin een flauwe oven.
** Boter, suiker en kaneel in de koekepan, dan stukjes appel en rozijnen
en wat calvados, dit geheel garen en daarna wat koudbindmiddel er aan
toevoegen.

B i t t e r k o e k j e s b l a d e rd e e g s c h e l p
halffabrikaat bloemschelp Pruvé
korstschelp en reuzeschelpen
bitterkoekjes bavaroise
slagroom

appelrozijnencompôte**
stukjes bitterkoek
appelchips*
couverture

Schelp instrijken met chocolade couverture. Vullen met de bitterkoekjes bavaroise en
in het midden van de schelp in een ronde cirkel de appelrozijnencompôte aanbrengen. Rondom decoreren met royale rosetten slagroom en afwerken met partjes
bitterkoek en appelchips.
* appelschijfjes door het suikerwater halen en drogenin een flauwe oven ** boter, suiker en kaneel in de koekepan, dan stuk-

