Banaansoes
door Jeroen Goossens

Klassiek banket in een
modern jasje
De bananensoes 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

53’

WERKWIJZE PÂTE À CHOUX
• weeg de grondstoffen
• bereid als normaal soezen beslag
• spuit het beslag voor de helft in ringen
van 6 cm Ø
• 40 minuten bakken op 200°C

Banaansoes
RECEPTUUR VOOR 40 STUKS
Omschrijving		
Pâte à choux
500 gram
30
gram
235 gram
270 gram
460 gram
10
gram
1
gram

water
suiker
Debic banketbakkersboter constant
bloem
ei
zout
titaanpoeder

Crème Anna
500 gram
500 gram
2
gram
240 gram
150
gram
50
gram
4
gram
28
gram
1200 gram
40
gram

melk
Debic slagroom ongezoet
vanillestokje
eidooier
suiker
Moscovado suiker
zout
gelatine
Debic slagroom ongezoet
rum St. James

Gemarineerde
200 gram
1000 gram
150
gram
1
gram
4
gram

banaan
Debic banketbakkersboter constant
bananen, vers geschild
Moscovado suiker
nootmuskaat
antioxydant fa. Sosa

Overige
		
		
		

extra witte chocolade
witte chocolade en/of witte marsepein
zwart marsepein

WERKWIJZE CRÈME ANNA
• weeg de grondstoffen
• kook van de bovenste 7 ingrediënten een
anglaise
• voeg de gewelde gelatine toe en laat het
afkoelen
• klop de room stijf
• wanneer de anglaise ± 20°C is, alles monteren
en direct verwerken
WERKWIJZE GEMARINEERDE BANAAN
• weeg de grondstoffen
• bereken ½ banaan per soes
• verdeel de banaan in 3 lange gedeeltes
• bak de banaan met een beetje geklaarde boter,
Moscovado suiker, nootmuskaat en antioxydant
• plaats de banaan in de vriezer tot deze geheel
bevroren is
OPBOUW
• vul de soezen met de crème Anna
• steek direct de bevroren banaan in de soezen
(2 stukjes)
• vouw een ringetje chocolade of marsepein (wit)
om de onderkant met behulp van restant crème
en zet kort in de vriezer ± 15 minuten
• spuit het geheel af met extra witte
spuitchocolade
• breng een zwart bandje van marsepein aan

Grondstofkosten		17,80
Arbeidsduur			 53 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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extra witte chocolade
pâte à choux
crème Anna
gemarineerde banaan
witte chocolade en/of witte marsepein
zwart marsepein

