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Valentijnsgebak: Lamour
 Inspired by: CSM

Ruby Chocolade Hart (gemouleerd)
Ingredienten

300 g Callebaut Finest Belgian 
Chocolate Ruby RB1 

Bereiding
Tempereer de chocolade en mouleer de mal. 
Laat uitkristalliseren. Mouleer opnieuw en laat 
weer uitkristalliseren.

Afwerking en decoratie 
Afwerken met getempereerde Callebaut 
Finest Belgian Chocolate Wit W2. 
Schrijf een persoonlijke boodschap op het 
Ruby hart en personaliseer zo het cadeau 
voor je klanten.

Gold Karamel chocolade Hart (gespoten)
Ingredienten

Maakt spuitchocolade van: 
300 g Callebaut Finest Belgian 

Chocolate Gold Karamel 
30 g Cacao Barry Cara Crakine

Wat water óf boter (15%) om chocolade 
spuitbaarder te maken. 

Bereiding
Tempereer de chocolade en voeg samen met 
de (licht opgewarmde) Cara Crakine en water 
óf boter. Plaats in een spuitzak en spuit een 
chocolade hart.  

Afwerking en decoratie 
Ingredienten

Callebaut Crispearls Salted Caramel 
Mespunt Mona Lisa Decorations Metallic 
Powder Gold.
Mona Lisa Decorations Red Heart 
CHK-25-22140E0-999.

Bereiding
Meng de Crispearls en het goudpoeder in
een bakje, zodat de Crispearls goud kleuren. 
Verdeel rijkelijk over de spuitchocolade harten 
als ze nog zacht zijn. Decoreer.

Of je nu op zoek bent naar een geschikt product voor Valentijn, Moederdag of gewoon om 
iemand te verrassen, deze chocolade harten zijn het ideale cadeau. Door het ambachtelijke 
karakter maak je eenvoudig en snel het onderscheid met de producten in de supermarkt. 
Callebaut’s Ruby chocolade is dé perfecte verwennerij voor alles wat met het thema “Liefde” te 
maken heeft.

Aantal porties: 3 Ruby & 2 Karamel harten
Gebruikte mal: Een harten holfiguur naar keuze

Chocolade Harten als cadeau van de liefde
Inspired by: Callebaut & Mona Lisa

Ingredienten 
Bretoens Zanddeeg bodems
 1250 g Debco bretoens zanddeeg
 500   g Trio cake
 50 g Heelei
 500 g Fruffi Framboos

Frambozen Interieur
10 x Rolbiscuit  9 cm Ø

720 g Fruffi framboos
180 g Jelfix spray neutraal 

Bavarois Framboos
60  g Water 

300 g Pâti krem
25   g Suiker
350 g Fruffi framboos

Decoratie
300 g Ruby Chocolade
300 g Schuimstaafjes

Verse Frambozen

Bereiding
Bretoense Zanddeeg bodems:
Kneed alle ingrediënten tot een homogeen 
deeg d.m.v. een haak. Rol het deeg uit op 4 
mm dikte en steek uit met een ronde steker 
van 10 cm Ø.plaats ze op een bakplaat. 

Vul een spuitzak met Fruffi Framboos en spuit 
±50 gr op het bretoense zanddeeg plakje  
(1 cm van de rand af) en zet er de ring over-
heen. Bak in 18 min. af in een oven van 190°C 
graden celcius.

Interieur framboos:
Verwarm de Fruffi Framboos samen met de 
Jelfix Spray Neutraal op tot circa 85°C en giet 
dit in een flexipanmat van 9 mm Ø. Druk er 
vervolgend het rolbiscuitje in en vries in.

Bavarois framboos:
Klop de Pati Krem samen met het water en de 
suiker lobbig. Meng er vervolgens luchtig de 
Fruffi Framboos onder tot een bavaroise.

Opbouw & afwerking:
Zet een ring om de gebakken bretoener en vul 
voor de helft met de frambozen  bavaroise.
Los het frambozen interieur uit de flexipanmat 
en duw deze met een draaiende beweging 
in de bavaroise. Vul de ring verder met de 
bavariose, strijk af en vries in. Los de ring met 
behulp van een gasbrander. Smelt de Ruby 
chocolade in de magnetron en strijk deze 
dun uit op een bevroren plaat of marmer met 
behulp van een glaceermes.
Snijd een strook van 5,5 cm bij 33 cm lang en 
leg deze tegen de zijkant van het taartje.
Werk af met schuimstaafjes verse frambozen, 
cress en een chocolade decoratie (zie foto).




