
Menu 99 

 
 

Chocolade hazelnotennougat parfait met frambozen lekkernijen 

 

Benodigdheden voor de parfait: 10 eieren, 6 eierdooiers, 600 gram basterdsuiker,  

1 liter geslagen room, 300 gram gesmolten chocolade, 250 gram hazelnoten nougat. 

Poedersuiker. Pureestaafjes van 1 liter frambozenpuree, sap van 2 citroenen, 200 gram suiker, 

15 gram agar-agar, 2 doosjes Atsina Cress.  

Recht hoekige vormen. Huishoudfolie. 

 

Werkwijze: Rechthoekige vorm bekleden met huishoudfolie en in de diepvries zetten. 

Slagroom voor 95% opkloppen en in de koelkast plaatsen. Chocolade au bain Marie smelten. 

Nougat met behulp van poedersuiker in kleine blokjes snijden. 

 

Parfait: Passende casserole met heet water op het vuur zetten. In de keukenmachine eieren, 

dooiers en suiker loskloppen en au bain Marie stevig opkloppen (temp. niet hoger dan 40°C) 

Verder koud kloppen met de keukenmachine. Geslagen room, gesmolten chocolade en stukjes 

nougat eronder spatelen, verdelen in de vorm en laten vriezen in de diepvries. 

Storten op een snijplank en verdelen in 20 mooie gelijke stukken. Terug in de diepvries. 

 

Pureestaafjes: 1 liter frambozenpuree met citroensap, suiker en agar-agar aan de kook 

brengen. 

Met een theelepel 40 puntjes op huishoudfolie maken en de rest 2 cm dik storten in een 

beklede vorm. Kort in de diepvries zetten. Verdelen in zestig staafjes. 

 

Profiteroles: 100 gram water, 50 gram margarine, 50 gram bloem, 100 gram eieren(2) 

Vulling: 300 gram Ricotta, 200 gram slagroom, sap van 1 citroen, 1 eetlepel honing. 
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Werkwijze: Bakplaat insmeren met margarine en bestuiven met bloem. Spuitzak met glad 

spuitje. Zes speculaas koekjes heel fijn verkruimelen. 

 

Water met margarine en iets zout aan de kook brengen. De bloem met de spatel erdoor roeren 

en twee minuten garen op een zacht vuur.  

Overhevelen in een kom en beetje voor beetje de losgeslagen eieren toevoegen. 

Het soezenbeslag in de grote van een aardbei spuiten, bestrooien met de kruimels speculaas en 

ongeveer 10 minuten bakken op 180°C. 

Vullen met het Ricotta mengsel. 

 

Opmaak: Op de borden rechts drie staafjes puree leggen met de profiteroles. 

De parfait ruim bestrooien met poedersuiker en met een paletmes op de borden plaatsen. 

Bovenop een takje Atsina Cress leggen en vooraan de twee druppels puree. 

 

Wijnsuggestie:  

 


