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Naked cake 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

Naked cake tarte tartin



Werkwijze
Haal de joconde plakken uit de diepvries en steek 
plakjes uit van 5-6cm doorsnee. 
Deze plakjes zelf bakken of uit een rolbeslag van 
eigen fabricaat steken is natuurlijk ook heel goed 
mogelijk! Leg de uitgestoken plakjes op een plaat.

Meng het water van recept deel 1 met de fond 
neutraal, kaneel en de crème patissiere en klop dit
samen op. 
Klop de slagroom van recept deel 2 op yoghurt dikte, 
vermeng het water, de fond neutraal en de biscotti 
pasta en maak samen met de slagroom hier een 
bavaroise van.

Spuit de rand van het onderste plakje vol met 
doppen van recept deel 1. In het  midden een dop 
vanrecept deel 2. Leg er nu een plakje op en spuit 
deze rand vol met doppen van recept deel 2. 
In het midden een dop appelvulling.
Leg er weer een plakje op en spuit nu op met 
afwisselend doppen van recept deel 1 en recept
deel 2, in het midden op de bavaroise een dop 
met appelvulling.

Nu afwerken en decoreren naar eigen inzicht.

Indicatie kostprijs: € 0,69 per stuk

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

Ingrediënten

Hoeveelheid Artikel Beschrijving

Deel 1:  10 g - Water
  10 g 28138 UN Fond Neutraal
  500 g 62531 Debic Creme Patissiere
  2 g 31060 Kaneel Gemalen
Deel 2:  50 g - Water
  50 g 28138 UN Fond Neutraal
  500 g 60000 Toproom Ges. 11.5%
  50 g 77005 FA 430 DP Biscotti
Vulling: 200 g  29170      CA Fruffi Appel Plus
      33 plakjes  56718      B737 Biscuitvel Joconde

Naked cake tarte tartin 

Blikvanger in uw vitrine  

Heerlijke verassende smaak combinatie

Verrassende variatie op de originele tarte tartin


