
 
 

Tompouce met roomijs en mangocoulis 

 

Benodigdheden: 2 grote pakken filodeeg, 4 eierdooiers en een ei, 300 gram halve amandelen, 

1½ kg zachte Mon Choukaas, Amaretto, sap van 2 citroenen, 4 eetlepels honing, 

poedersuiker, bakpapier, 2 Galia meloenen. Twee eetrijpe mango’s 

 

Werkwijze: Mon Chou roomkaas vermengen met een scheut Amaretto, citroensap en honing.  

In de koelkast laten opstijven. 

 

Filodeeg in plakken van 8 x 8 cm snijden. Bestrijken met eierstruif en 2 plakken filodeeg op 

elkaar leggen. 24 plakken bestrooien met halve amandelen en kort bakken. 

Leg 24 plakken gebakken filodeeg naast elkaar.  

Spuit de vulling hierop, bedekken met 24 plakken filodeeg met amandelen. Poedersuiker erop 

 

Meloenen schillen en uitboren met de pommes Parisienneboor.  

Halve liter slagroom opkloppen met 75 gram basterdsuiker voor rozetten. 

Mango’s schillen, pit verwijderen, pureren in de blender en afslappen met iets witte wijn. 

 

Roomijs: 1 liter room, 500 cc melk, 300 gram suiker, 10 gram gelatinepoeder, 15 dooiers,  

2 vanillestokjes. 

 

Werkwijze: Dooiers met de suiker witkloppen. Melk, room, gelatinepoeder met de 

vanillestokjes op een zacht vuur verwarmen. Alroerende bij de dooiers doen en weer 

teruggieten in de casserole. De vanillestokjes opensnijden en de zaadjes bij de compositie 

doen. Laten afkoelen en draaiende bevriezen in de Sorbétière. 

 

Opmaak: De tompouce koud serveren op het bord met ernaast een lepel mangosaus met erop 

en ernaast bolletjes meloen en een rozet slagroom.  



Garneren met halve gebruneerde amandelen. 

 

Wijnsuggestie: 

 

Batasiolo Bosc d'la Rei is een kostelijke, fijnzoete wijn met een aangename lichte tinteling. 

Hij wordt gemaakt van moscato-druiven, afkomstig uit de wijngaard Boscareto bij het plaatsje 

Serralunga d'Alba. De druiven worden tijdig geoogst om de frisse fruitzuren te behouden. Het 

gefilterde sap gist bij lage temperatuur totdat de verhouding tussen alcohol en restsuikers 

optimaal is. 

Hij geeft elke gelegenheid een verrassend feestelijk tintje. Ook past hij goed bij zoete hapjes, 

gebak en nagerechten met fruit. 

 


