
Foto wie o wie? 

 

Panna Cotta met pecannoten en chocoladesorbet 

 

Benodigdheden voor de Panna Cotta: 500 gram witte chocolade, 50 gram pecan noten,  

5 dl. melk, 1 liter lobbige room, 10 gram gelatine. 100 gram gecaramelliseerde pecan noten. 

 

Chocoladesorbet: 1½ liter water, 360 gram suiker, 120 gram cacaopoeder, 1 eetlepel 

oploskoffie, mespunt zout, 500 gram donkere chocolade. 

 

Advocaatsaus: 4 dl room, iets koude roompoeder, scheut advocaat. 

Viooltjes. Champagne coupes. 

 

Werkwijze:  Verwarm voor de Panna Cotta de melk, gelatine met de 50 gram doormidden 

gesneden pecan noten tot het kookpunt zodat deze hun smaak af kunnen geven.  

Zeven en op de 500 gram witte chocolade gieten en goed vermengen.  

 

Slagroom lobbig opkloppen en onder het koude witte chocolademengsel spatelen.  

Verdelen in de glazen en in de koelkast laten opstijven. 

 

Crumbles van 200 gram gehakte noten in de roomboter verwarmen, suiker toevoegen en 

caramelliseren. 

 

Chocoladesorbet: Water met de suiker 10 minuten koken, opgeloste cacaopoeder, oploskoffie 

en zout door de suikerstroop roeren.  

Vervolgens de stukjes chocolade erbij doen, vermengen en koud zetten.  

Tot ijs draaien, gelijk bolletjes ijs maken en laten harden in de diepvries. 

 

Dunne advocaatsaus maken. 

 

 

Opmaak: Op de Panna Cotta een bolletje chocolade sorbetijs leggen, napperen met iets  

advocaatsaus en garneren met stukjes gecaramelliseerde noten en een viooltje. 

Glas plaatsen op een bord met een randje. 

 

 

Wijn suggestie: 

 

Gerard Bertrand Rivesaltes 1989 

 
 Rivesaltes is een versterkte zoete Franse dessertwijn uit de Rousillon. Het is een vin doux 

naturel. Suikers in de druiven vergist tot alcohol, proces wordt gestopt om de restzoet te behouden 

en alcohaol toegvoegd tot het juiste percentage.  

Zuiden van Frankrijk Languedoc- Rouisillion tegen de Pyreneeën aan.  

Ouder dan ons jubileum uit 1989 meer dan 25 jaar. Gemaakt van de druif Grenache Noir 

Beschaafd zoet en zeer complex, kan zowel bij zoete als minder zoete nagerechten, wordt ook bij 

blauwkazen en eendenlever geschonken. 


