


Datum

15/01/2017
Versie

1/1

Basis recept

Grondstof gewicht

Vetstof 500 g.
Suiker 500 g.
Vanille 20 g.

Broyage pur 100 g.
Eieren 100 g.
Bloem 800 g.

Bakpoeder 3 g.
Zout 2 g.

Werkwijze
1. Vetstof zacht maken samen met de vanille.
2. Vervolgens suiker en zout onderwerken.
3. De eieren 1 voor 1 onderwerken.
4. Tenslotte de broyage, bloem en de bakpoeder onder kruimelen en verwerken tot een samenhangend geheel.
5. Het deeg niet onnodig kneden daar het anders taai wordt.
6. Om gemakkelijk te verwerken dient het deeg in een pil gerold en een dag in de koelkast laten opstijven.
7. Het deeg uitrollen op 2,5 mm, uitsteken en op een bakplaat met bakpapier schikken.
8. De hartjes doreren en bestrooien met amandelschilfers.
9. Afbakken in een matige oven 180°C gedurende +/- 10 min.
10. Marsepein uitrollen op 2,5 mm dikte en uitsteken.
11. De koekjes laten afkoelen .
12. De hartjes omkeren en met een cornetje  confituur aanbrengen.
13. Een marsepeinen hartje tussen 2 koekjes brengen.

Foto

Allergenen

Afdeling Bakkerij - Banketbakkerij

Geelse hartjes

Ei Gluten Melk Noten Pinda Soja



Datum
15/01/2017

Versie
1/1

Basis recept

Grondstof gewicht

Boter 400 g.
Bloemsuiker 220 g.

Vanille 5 g.
Zout 2 g.

Dooiers 40 g.
Bloem 500 g.

Werkwijze
1. Nauwkeurig de grondstoffen afwegen.
2. Boter en vanille zacht wrijven op tafel.
3. Bloemsuiker en zout onder wrijven.
4. Dooiers onder wrijven.
5. Bloem onder wrijven.
6. Bakplaten invetten en bekleden met bakpapier.
7. Spuitzak met gekartelde douille (nr.10 mm) vullen.
8. Regelmatige banden spuiten in zig-zagbeweging.
9. Afbakken op 180°C gedurende +/- 10 min.
10. Onmiddellijk na het bakken met driehoeksmes verdelen.
11. Afkoelen.

Opmerkingen

Foto

Allergenen

Afdeling Bakkerij - Banketbakkerij

Sprits

Ei Gluten Melk Soja



Datum

15/01/2017

Versie
1/1

Basis recept

Grondstof gewicht

Boter 225 g.
Bloemsuiker 100 g.

Eieren 25 g.
Zout 2 g.

Vanille 5 g.
Bloem 250 g.

Werkwijze
1. De boter zacht roeren samen met de vanille.
2. Suiker  samen met het snuifje zout onder roeren.
3. De vloeibare eiwitten deel per deel onder roeren.
4. Bloem bijvoegen en roeren tot een perfect spuitbaar deeg bekomen wordt.
5. Met behulp van een spuitzak en een getand grof spuitmondje, koekjes in W-vorm spuiten
    op met bakpapier  voorziene platen.
6. Afbakken op 180°C gedurende +/- 12 min.
7. De koekjes na afkoeling bestrooien met bloemsuiker.

Opmerkingen

Allergenen

Wieners

Afdeling Bakkerij - Banketbakkerij

Ei Gluten Melk Soja



Datum

15/01/2017

Versie

1/1

Basis recept

Grondstof gewicht

Boter 200 g.
Bloemsuiker 260 g.

Eieren 50 g.
Zout 2 g.

Vanille 10 g.
Bloem 400 g.
Melk 80 g.

Bakpoeder 3 g.

Werkwijze
1. De boter zacht roeren samen met de vanille.
2. Suiker  samen met het snuifje zout onder roeren.
3. De eieren en melk ondermengen.
4. Bloem en bakpoeder ziften en onderspatelen.
5. Met behulp van een speciale duille bloemen spuiten.
6. Vullen met frangipan.
6. Afbakken op 180°C gedurende +/- 12 min.
7. De koekjes na afkoeling abricoteren en glaceren met fondant.

Opmerkingen

Allergenen

Afdeling Bakkerij - Banketbakkerij

Margrietjes

Ei Gluten Melk Soja



Datum

15/01/2017

Versie

1/1

Basis recept

Grondstof gewicht

Boter 200 g.
Suiker 125 g.
Eieren 100 g.
Zout 2 g.

Vanille 10 g.
Bloem 175 g.
Melk 125 g.

Broyage 175 g.

Werkwijze
1. De boter zacht roeren samen met de vanille.
2. Suiker  samen met het snuifje zout onder roeren.
3. De eieren en melk ondermengen.
4. Bloem ziften en onderspatelen.
5. Met behulp van een speciale duille bloemen spuiten.
6. Vullen met frangipan.
6. Afbakken op 180°C gedurende +/- 12 min.
7. De koekjes na afkoeling abricoteren en glaceren met fondant.

Opmerkingen

Allergenen

Afdeling Bakkerij - Banketbakkerij

Frangipane 

Ei Gluten Melk Noten



Datum

15/01/2017

Versie

1/1

Basis recept

Grondstof gewicht

Eiwit 8 stuks
Suiker 125 g.

Broyage 175 g.
Bloem 80 g.
Suiker 150 g.

Werkwijze

Eiwitten volledig opkloppen tot schuim.
125 g suiker lichtjes verwarmen en onder het eiwit kloppen.
Broyage samen met de overige suiker mengen met de gezeefde bloem.
De droge stof in 2x onder het eiwit spatelen.
Op siliconen staafjes van 6 cm dresseren.
Bestrooien met ongebrande amandelen.
Afbakken in een matige warme oven van 170 °C, ± 15 min.
Na afkoeling 2 staafjes aaneenzetten met ganache of afgeslapte marsepein.
De uiteinden in getempereerde chocolade dompelen.
Laten opstijven in de koeling.

Marsepein pistache:
300 g amandelpan
50 g pistache extract
groene kleurstof, pistachegroen

Ganache pur:
200 g room
400 g pure chocolade callets
1 dopje likeur (Contreau)   

Allergenen

Afdeling Bakkerij - Banketbakkerij

Bokkenpootjes

Ei Gluten Melk Noten



Datum

15/01/2017

Versie

1/1

Praliné:

Boter 200 g.
Fondant 200 g.
Praliné 200 g.

Roomvulling:

Glucose 150 g.
Room 50 g.
Fondant 100 g.
Boter 150 g.
Compound naar keuze en smaak

Ganache blanc:

Room 200 g.
Witte chocolade 400 g.
Vanille-essence 6 druppels

www.callebaut.com 

Afdeling Bakkerij - Banketbakkerij

Pralinevulling

http://www.callebaut.com/


Biscuit vanille (bokkenpootjes / bucks feet) 

Basic recipe        8 egg whites 

                         125 g sugar 

                         150 g almond powder 

                         150 g sugar 

                           80 g flour 

Beat the egg whites completely into foam. 
Heat up slightly 125 g sugar and fold under the egg whites. 
Mix the almondpowder with the remaining sugar and the sifted flour. 
Fold the dry matter in two times under the egg white mixture. 
Make rods of 6 cm with a pastry bag on a silicone mat… 
Sprinkle /garnish with sliced almonds. 
Bake in a moderately hot oven at 170 °C, ± 15 min. 
After cooling assemble 2 rods with ganache or marzipan pistachio. 
Dip the ends into tempered chocolate. 
Let it stiffen in a cool place (the refrigerator). 
 
Marzipan pistachio 
Recipe     300 g amandelpan (≈ almond mass) 
                            50 g pistachio extract 
                           green pigment, pistachiogreen 
Ganache dark 

Recipe            200 g cream 
                            400 g dark chocolate callets 
                       1 cap of liqueur (Cointreau)    
 

Geelse hartjes (hearts of Geel) 

Basic recipe   250 g margarine 

                         250 g sugar 

                             1 egg 

                             8 g vanilla 

                           50 g almond powder 

                         400 g flour 

                           1,5 g baking powder 

Soften the margarine. 
Rub in sugar and vanilla. 
Rub in the egg. 
Rub in the almond powder + sifted flour + baking powder and form a pill. 



Let it stiffen in a cool place (the refrigerator). 
Roll out at 3 mm and stick out with a mold, moisten with water and sprinkle / garnish with sliced 
almonds. 
Bake at 180 °C, ± 10 min. 
Roll out marzipan at 2 mm thickness en stick out with mold. 
Fix it with confiture (jam) between 2 hearts. 
 
Praline filling 

1 .            Basic recipe (praliné) 

                                                            200 g butter 

                                                            200 g fondant 

                                                            200 g praliné 

2.          Basic recipe (with addition of compound) 

                                                            150 g glucose 

                                                              50 g cream 

                                                            100 g fondant 

                                                            150 g butter   

                                                            (compound strawberry or apple, to choice and taste) 

3.         Basic recipe ganache white 

                                                            200 g cream 

                                                            400 g white chocolate 

                                                            6 drops of vanilla essence 

 

Dessert Sprits (koekjes / cookies) 

Basisrecept                                     100 g butter, 100 g margarine 

                                                           110 g sugar 

                                                           1,5 egg 

                                                           300 g flour 

                                                           pinch of salt 

                                                           8 g vanilla 

  


