Appelcarré

door Jeroen Goossens

Klassiek banket in een
modern jasje
De appelcarré is een klassieker in de bakkerij. Jeroen Goossens is
namens Debic met deze klassieker aan de slag gegaan en heeft deze
in een modern jasje gestoken. Volledig op basis van pure grondstoffen.
Ontdek de moderne klassiekers van Jeroen Goossens en tover uw
standaard banketassortiment om tot hoogwaardige patisserie. In
minder tijd, met minder grondstoffen én meer rendement.

40x

47’

WERKWIJZE APPEL COMPÔTE
• weeg de grondstoffen
• verwarm de boter in een slede
• bak de appel kort in de boter
• blus dit af met de gemengde overige
ingrediënten

Appelcarré
RECEPTUUR VOOR 40 STUKS
Omschrijving		
Appel compôte
1500 gram
appelblokjes ± 8 mm
180
gram
suiker
300 gram
appelpuree (granny Smith)
6
gram
antioxydant fa. Sosa
90
gram
geklaarde Debic banketbakkersboter
		 constant
Crème Emma
400 gram
1
gram
50
gram
100
gram
35
gram
60
gram

volle melk
vanillestokje
eidooier
Debic slagroom ongezoet
roompoeder, warme bereiding
suiker

Amandelcrumble
200 gram
bloem
200 gram
licht bruine basterd suiker
200 gram
amandelpoeder
190
gram
Debic banketbakkersboter constant
6
gram
zout
Overige
		
		
		

appel decor van witte chocolade
vanille room (room +8% vanille suiker)
amandelspijs

WERKWIJZE CRÈME EMMA
• weeg de grondstoffen
• verwarm de melk gedurende 10 minuten
op 75°C
• meng de overige ingrediënten erdoor
• meng alles en verwarm tot een crème
• direct uitgieten en afdekken met plastic
WERKWIJZE AMANDELCRUMBLE
• weeg de grondstoffen
• meng de droge grondstoffen
• meng de boter er kort doorheen
• koelen en door een grove zeef drukken Ø 5 mm
• restant van het fonceerdeeg van de
slagroompunt uitrollen ter grootte van een
bakraam (1/1 gn)
• spuit er met een 10 mm spuitmond de crème
Emma gemengd met 50% amandelspijs in
lange banen op
• bakraam op het fonceerdeeg plaatsen en
crumble deeg in bakraam strooien ± 1 cm dikte
• afbakken op 160°C ± 12 minuten
OPBOUW
• breng de appel compôte met behulp van een
sjabloon aan op de amandelcrumble
• spuit de vanille room erop met behulp van een
kleine rozenspuit
• decoreer met de appel van witte chocolade

Grondstofkosten		9,16
Arbeidsduur			 47 min
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Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
FrieslandCampina Foodservice
Postbus 640, 3800 AP Amersfoort
T 0800-0765
Debic is een merk van FrieslandCampina

Debic.com
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appel decor van witte chocolade
vanille room (room +8% vanille suiker)
appel compôte
amandelspijs +50% crème Emma
amandelcrumble

