
 
 

De drie gezusters Soes 

 

Benodigdheden soezenbeslag: 600 gram water, 1 theelepel zout, 300 gram margarine,  

300 gram bloem, 600 gram eieren (12 stuks). Bakplaten. Spuitzakken. Caisses.  

Coulis van 2 rijpe mango’s, 100 gram suiker, 3 dl witte wijn. Oventemperatuur 220°C. 

 

Werkwijze: Oven voorverwarmen. Bakplaten insmeren met gesmolten margarine en 

bestuiven met bloem. 

Op een grote pit en een passende casserole, water, zout en margarine aan de kook brengen. 

Casserole van het vuur nemen en de bloem in één keer erin. Met de spatel vermengen en op 

een zacht voorzichtig droog koken. De omgekeerde roux in een bekken doen. Eieren 

loskloppen en beetje voor beetje met behulp van de garde onder5 de roux vermengen.  

Op het laatste moment uitkijken dat het beslag niet te slap wordt want dan krijgen we platte 

soezen. 

In twee spuitzakken met een glad spuitje doen en 66 gelijke rondjes op de bakplaten spuiten 

en ongeveer 15 minuten bakken. 

 

Crème Suisse maken door banketbakkersroom (1 liter water en 400 gram koude 

roompoeder) te vermengen met een ½ liter opgeklopte slagroom. 

De soesjes van onder open maken en de Crème Suisse hierin spuiten. 

 

Chocoladefondant maken van 400 gram fondant en iets water au bain Marie te verwarmen. 

200 gram stukjes bittere chocolade au bain Marie smelten en vermengen met de warme 

fondant. De soesjes hierdoor halen en in de Caisses plaatsen. 

 

Coulis maken door stukjes mango te pureren in de blender met de witte wijn en suiker. 

 



Opmaak naar eigen fantasie. 

 

 

 
 
 
Wijnsuggestie: 
 

MAS AMIEL 2006 

(Afkomstig van Maury gelegen in de streek Roussillon; wijnhuis Au Mas Amiel ; 18% 

 

Maury is een Appellation d'Origine Contrôlee ( AOC ) voor versterkte vin doux naturel  wijn 

in de Roussillon wijnstreek van Frankrijk . Bijna alle wijnen zijn rood , gemaakt van ten 

minste 75 % Grenache noir ( Grenache ) In het Roussillon gebied van Maury is het warm, 

met een mediterrane invloed. De nabijgelegen stad Perpignan is een van de zonnigste plaatsen 

in heel Frankrijk met een gemiddelde  temperatuur van 15 ° C. Nochtans Maury locatie ten 

noordwesten van Perpignan , in het heuvelachtige achterland van de vallei l' Agly , invloeden 

met westenwinden van de Atlantische Oceaan , waardoor een iets koeler effect in de vallei 

ontstaat.  

Samenstelling: 100% grenache noir  

Deze zuivere Grenache, ontwikkelt nog op de de fles, bezit een mooie robijnrode kleur, neus 

van fruit, rood en zwart. De smaak is prima en weelderig. Gaat heel goed samen met 

chocolade, het combineert ondanks zijn jeugd, met alle rode vruchten desserts. Vanwege al 

deze kwaliteiten en functie van het depot adviseren wij u om deze wijn vanuit een karaf te 

schenken. 

 


