
Geschaafde amandelen

Vrije-uitloopei fHands Off My Chocolate 
Double Dark chocolade

PerssinaasappelSlagroom f

Als het goed is hebben de voorgaande gangen er ook al aan bijgedragen, maar het 
hoofdingrediënt van het dessert staat erom bekend: chocolade zorgt voor een gelukzalig 
gevoel. De bittere chocolade vormt een klassieke combinatie met de zoete sinaasappel en het 
amandelschaafsel biedt de nodige structuur.
LET OP: de chocolademousse moet ongeveer 5 uur opstijven in de koelkast.

Chocolademousse met sinaasappelcoulis   
En geschaafde amandelen

NagerechtG
Koeltijd: 
 5 uur

Serveren: 
 5-10 min.

Voorbereiden: 
 40-45 min.
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2– 8 PERSONEN

INGREDIËNTEN

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
KERST | 2017

2P 3P 4P 6P 8P
Hands Off My Chocolate 
Double Dark chocolade (g) 6) 100    150    200    300    400    

Vrije-uitloopei (st) 3) f 2    21/2 3    4    6    
Slagroom (ml) 7) 15) 20)f 100    150    200    300    400    
Perssinaasappel (st) 1    2    2    3    4    
Geschaafde amandelen (g) 
8) 19) 25) 20    30    40    60    80    

Suiker* (el)  3    41/2 6    9    12    
Zout* snufje

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2883 / 689 1222 / 292
Vet totaal (g) 54 23
 Waarvan verzadigd (g) 28,7 12,2
Koolhydraten (g) 31 13
 Waarvan suikers (g) 22,6 9,6
Vezels (g) 2 1
Eiwit (g) 15 6
Zout (g) 0,2 0,1

ALLERGENEN

3) Eieren 6) Soja 7) Melk/lactose 8) Noten
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 19) Pinda's 20) Soja 
25) Sesam

RWEETJE
Au bain-marie: met deze kooktechniek 
voorkom je dat de chocolade verbrandt. Zorg 
er wel voor dat de chocolade niet in contact 
komt met het water, houd de temperatuur laag 
en blijf goed roeren. 

BEGIN 
GOED

VOORBEREIDEN:
min. 6 uur voor serveren 

CHOCOLADE SMELTEN
Breng een laagje water aan de kook in 

een pan, draai daarna het vuur laag. Breek de 
chocolade en laat au bain-marie R voorzichtig 
smelten in een hittebestendige kom boven de 
pan met heet water. Zorg dat de kom het water 
niet raakt. Roer de chocolade goed door en 
houd tot gebruik vloeibaar.

EIEREN EN SLAGROOM KLOPPEN
Scheid de eieren en bewaar het eigeel en 

het eiwit in twee aparte vetvrije kommen. Klop 
eerst de eiwitten met ½ el suiker per persoon 
en een snufje zout met een mixer stijf. Klop in 
een andere kom de eidooiers met ½ el suiker 
per persoon met een mixer romig. Klop in een 
derde kom de slagroom met een mixer lobbig 
(t zie tip). 

MOUSSE MAKEN
Haal de gesmolten chocolade van het vuur 

(pas op: heet!). Klop het eidooiermengsel 
met een garde door de gesmolten chocolade 
tot het een dik mengsel is. Spatel voorzichtig 
⅓ van het opgeklopte eiwit door de 
chocoladecrème tot er geen klontjes meer 
zijn. Spatel vervolgens het overige eiwit 
erdoor. Spatel als laatste de slagroom door de 
chocoladecrème. Schep in glaasjes, dek af en 
zet tot gebruik in de koelkast (minimaal 5 uur). 

BENODIGDHEDEN
Pan, hittebestendige kom, 3x vetvrije kom, handmixer, garde, glaasjes om te serveren, kom, steelpan en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de chocolademousse met sinaasappelcoulis.

COULIS MAKEN
 Was de sinaasappel en snijd, met een 

scherp mesje of dunschiller, per sinaasappel 
een lange schil af (zonder wit). Pers de 
sinaasappel uit. Verhit in een steelpan het sap 
met de schil en ½ el suiker per persoon. Kook 
het sap op laag vuur tot het stroperig wordt. 
Verwijder de schil, schenk in een kom en 
bewaar, afgedekt, in de koelkast.

VLAK VOOR SERVEREN 

AMANDELEN ROOSTEREN
Haal de glaasjes uit de koelkast om op 

kamertemperatuur te komen. Haal ook de 
coulis uit de koelkast en leng (indien nodig) 
aan met water tot de coulis net vloeibaar 
wordt. Verhit ondertussen een koekenpan 
op hoog vuur en rooster de geschaafde 
amandelen totdat ze lichtbruin kleuren. 

SERVEREN
 Verdeel de coulis over de glaasjes 

chocolademousse en garneer met de 
geroosterde amandelen. 

tTIP
Lobbig wil zeggen dat de slagroom een dikte 
heeft bereikt waarbij je de sporen van de mixer 
blijft zien. 
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