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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



Castanoce tompouce

Maak een tompouce voor elk seizoen

Stoofperen vulling met een lekkere bite

Een heerlijke combinatie

Werkwijze
Gebruik de kant-en-klare tompouce stroken 
of maak ze zelf.
Tip: Het is aan te bevelen de kant-en-klare 
stroken heel 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, omdat het anders een hele hap word. 
Klop de slagroom op yoghurt dikte.
Meng het water, de fond neutraal en de marron 
(tamme kastanje) pasta met elkaar, als dit 
gemengd is met de creme patissiere 
vermengen en daar de slagroom ook 
doorspatelen. Nu een niet te dikke laag marron 
vulling met een fijne kartel spuit zigzaggend over 
de tompouceplak spuiten. Vul nu een 
wegwerpspuitzak met stoofpeer vulling en 
brengen in het midden van de marron vulling een 
baan met stoofperen vulling aan, en leg daar een 
tompouceplak op. (deze aan 2 kanten coaten). 
Hier weer een niet te dikke laag met marron vulling 
opspuiten met ook een baantje stoofperen vulling in 
het midden. Nu de laatste tompouce plak erop leggen 
en deze voorzien van een witte laag fondant. 
Nu de tompouce nog decoreren naar eigen inzicht. 

Indicatie kostprijs: € 0,66 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 UN Fond Neutraal
70 g 77028 FA 409 DP Marron Glace
500 g 62531 Debic Creme Patissiere 
250 g 59032 Roomland Onges.
150 g 29183 Fruffi Stoofpeer
150 g 29026 Bakto Fondant Afgeslapt Spec.
3,3 stroken 37272 DG Rb Tompoucestroken


