Vruchtenschelp
door Jeroen Goossens

Klassiek banket in een
modern jasje
De vruchtenschelp 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.
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38’

WERKWIJZE CRÈME JULA
• weeg de grondstoffen
• kook van de bovenste 6 ingrediënten een
anglaise
• week de gelatine in koud water
• Debic slagroom ongezoet stijf kloppen
• wanneer de anglaise ± 20°C is alles monteren
en direct verwerken

Vruchtenschelp
RECEPTUUR VOOR 40 STUKS
Omschrijving		
Crème Jula
250 gram
250 gram
1
stuk
120
gram
100
gram
2
gram
14
gram
600 gram
20
gram

WERKWIJZE BISCUIT WILHELMINE
• weeg de grondstoffen
• suiker + eiwit stijf kloppen
• eidooier opkloppen
• alles monteren en sjabloneren op 4 mm dikte
en 10 minuten afbakken bij ± 210°C

melk
Debic slagroom ongezoet
vanillestokje
eidooier
suiker
zout
gelatine
Debic slagroom ongezoet
Cointreau

OPBOUW
• rol bladerdeeg uit tot 3 mm
• steek uit met behulp van coquille steker en
besproei met karamel siroop
• bestrooi met fijne suiker en druk er motief in
• bak af op 180°C en snijd halverwege het
bakproces dwars door
• vul een vorm Ø 8 cm voor de helft met crème
Jula en leg er een plakje biscuit op van Ø 7 cm
en 4 mm dikte
• vul de schelp met de crème en vers gesneden
fruit en eventueel vers limoenrasp
• dek het geheel af met de deksel van de schelp

Biscuit Wilhelmine
520 gram
suiker
590 gram
eiwit
360 gram
patentbloem
20
gram
roompoeder, warme bereiding
480 gram
eidooier
Overige
		
		
		

fijne suiker + karamel stroop 1:1
bladerdeeg
vers fruit

Grondstofkosten		9,45
Arbeidsduur			 38 min
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2
3
4
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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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fijne suiker + karamel stroop 1:1
bladerdeeg
vers fruit
crème Jula
biscuit Wilhelmine

