
 

Menu 100 

 
 

Eclair met chocoladefondant 

 

Benodigdheden voor soezenbeslag: 300 gram water, theelepel zout, 150 gram margarine, 

150 gram bloem, 300 gram eieren (6 stuks).  

Een emmertje fondant (Aveve of Sligro), 200 gram bittere chocolade. Cacaopoeder.  

 

Vulling: 1 liter slagroom, 150 gram basterdsuiker, 200 cc Mascarpone, scheut Amaretto. 

Spuitzak met gekarteld spuitje. Een pakje witte rolfondant. Chocoladekrullen. 

 

Werkwijze: Oven op 180°C voorverwarmen. Bakplaat insmeren met gesmolten boter en 

bestuiven met bloem. 

Soezenbeslag maken door water, margarine en zout aan d kook brengen. Bloem in één keer 

toevoegen en met de spatel vermengen. Op een zacht vuur tot een glanzende bal verwarmen. 

Overhevelen in een kom en beetje voor beetje de losgeslagen eieren met de garde eronder 

roeren. Controleer of het soezenbeslag niet te slap wordt.  

Spuitzak vullen en 20 gelijke soezenbeslag strepen op de bakplaat spuiten.  

Ongeveer 15 à 20 minuten bakken (thuis op 210°C. bakken). 

 

Na afkoeling de soezen horizontaal doormidden snijden en de bovenkant naast elkaar op een 

rooster leggen. 

Een derde emmertje fondant au bain Marie verwarmen.  

Stukjes chocolade ook au bain Marie verwarmen en vermengen met de fondant. 

 

De bovenkant van de soezen bestrijken met de fondant. 

 

Rolfondant met iets poedersuiker dun uitrollen en kleine rondjes uitsteken. Deze op het 

fondant leggen. 
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Vulling: Mascarpone loskloppen. Slagroom met de suiker voor 100% opkloppen.  

Een gedeelte van de opgeklopte slagroom onder de Mascarpone spatelen, daarna de rest van 

de slagroom. Verfijnen met iets Amaretto. 

 

Spuitzak vullen en de bodems van de soezen, zig zag opspuiten. Deksel erop en op de 

borden zetten. Lichtelijk bestrooien met cacaopoeder. Afmaken met chocoladekrullen. 
 

Wijnsuggestie: 

 

 

Barao de Vilar – Rosé Port 

Een heerlijke verleidelijke heldere donkerroze port. Deze port heeft een uitbundige geur van 

framboos, bloesem, honing en grapefruit. Met een smaaksensatie  van aardbei, kers, bes, 

framboos en voor de frisheid een vleugje groene kruiden. Een zoete en krachtige port met veel 

fruit en een tikkeltje kruidig. 


