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Tompouce variaties

Uw partner in bakkerij en ijs
Bakeplus is een vooraanstaand leverancier van een bijzonder groot assortiment voor bakkers, 
banketbakkers, patissiers, ijsbereiders en food bedrijven.

Eenvoudig vernieuwend

Monchou ski  tompouce



Monchou ski tompouce 

Lekkere variatie op de traditionele tompouce 

Een bewezen smaak combinatie

Inspelen op het winter/ski thema

Werkwijze
Gebruik de kant-en-klare tompouce stroken of maak 
ze zelf. Het is aan te bevelen de kant-en-klare stroken 
even in de oven te doen om ze zo iets meer bite mee 
te geven. Coat de stroken met een neutrale coating of 
witte chocolade. Wij hebben de stroken niet te breed 
gemaakt, ca 4 cm, om het eetgemak te bevorderen.

Klop de slagroom op yoghurt dikte.
Meng het water, de fond neutraal en de monchou met 
elkaar. Als dit gemengd is met de crème patisserie 
vermengen en daar de slagroom door spatelen.

Spuit nu 3 doppen monchou vulling naast elkaar op 
de tompouceplak. Vul nu een wegwerpspuitzak met 
kersen vulling en breng midden over de 3 doppen een 
baan met kersen vulling aan. 
Leg daar een tompouceplak op die aan 2 kanten 
gecoat is. Hier weer een niet te dikke laag met 
monchou vulling opspuiten met ook een baantje 
kersen vulling in het midden. Nu de laatste tompouce 
plak erop leggen en hier dwars overheen een
baan monchou vulling spuiten. 

Decoreer met sneeuwschuim en daarna afpoederen 
met decoratie sneeuw.

Indicatie kostprijs: € 0,86 per stuk

Het recept online bekijken en direct uw grondstoffen 
bestellen? Scan de QR code of ga naar: bakeplus.nl

Ingrediënten

Hoeveelheid Artikel Beschrijving
20 g - Water
20 g 28138 Dawn Fond Neutraal
400 g 62531 Debic Creme Patissiere

500 g 60000 Toproom Gesuikerd 11.5% 

100 g 62547 Monchou
150 g 29168 CSM Fruffi Kersen Plus
30 g 37260 Pruvé Turko Sneeuwschuim
3,3 stroken 37272 Pruvé Roomboter Tompoucestroken


