
 
 

Italiaanse chocoladepudding met een marshmallow 

 

Benodigdheden pudding: 1½ liter melk, ½ liter slagroom, 250 gram basterdsuiker, 

4 eierdooiers, 50 gram cacaopoeder, 35 gram gelatinepoeder, 400 gram bittere chocolade. 

500 gram mascarpone, 200 gram pistachenoten, 3 dl frambozenpuree, 5 dl slagroom,  

groene en gele kleurstofpoeder. Puddingvormen. Marshmallows, chocoladesaus. 

Cantuccini koekjes, 1 fles Vin Santo, poedersuiker, 200 gram walnoten. Slagroom. 

 

Werkwijze: Melk verwarmen met de gelatinepoeder. Basterdsuiker en cacaopoeder met 

elkaar vermengen, iets warme melk erbij dan de dooiers en als laatste de warme melk erbij 

doen. 

Terug doen in de casserole en verwarmen tot 70 °C. Verdelen in drie kommen en koud zetten. 
 

Slagroom tot kwarkdikte opkloppen. Chocolade in kleine stukken hakken.  

Vormpjes nat maken. Als de compositie begint te hangen, slagroom en chocoladestukjes 

eronder spatelen. Verdelen in de vormpjes en verder laten opstijven in de koeling. 

Drie kleuren sauzen maken door pistachenoten met iets room in de blender pureren, zeven 

en vermengen met 150 cc mascarpone. Twee theelepeltjes groene kleurstofpoeder 

toevoegen. Zorg voor een gladde saus. Frambozen met iets room pureren in de blender, 

zeven en vermengen met 150 cc mascarpone en twee lepels rode kleurstoffenpoeder. 

150 gram mascarpone met iets room glad pureren. Zeven.  

Walnoten met de staafmixer fijn hakken. 

 

Opmaak: Pudding uit de vormen lossen en op de borden plaatsen.  

Eerst een eetlepel pistacheroom over de pudding laten lopen, dan de roomsaus en als laatste 

de frambozensaus. 



Dit nog minstens één keer herhalen. De sauzen lopen in elkaar over en vormen de kleuren 

van de Italiaanse vlag. Rondom een dun streepje gehakte walnoten, lichtelijk bestrooit met 

poedersuiker. Marshmallows aan een satéstokje rijgen en de chocoladesaus in een dun 

streepje hierover trekken. Apart de cantuccini koekjes serveren met de Vin Santo wijn in  

kommetjes. 
 

 

Wijnsuggestie: 

Banyuls, een versterkte wijn uit de Franse 

gemeente Banyuls-sur-Mer; geur en smaak van 

pruimencompote en cacao. Het is een van de 

weinige wijnen die goed te combineren zijn met 

chocolade 

            

 


