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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 

tropical 

surprise



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. 
Klop de slagroom van recept deel 1 op yoghurt dikte. 
Meng het water van recept deel 1 met de fond 
neutraal, cocos pasta en maak samen met de 
slagroom hier een bavaroise van. 
Klop de slagroom van recept deel 2 op yoghurt dikte. 
Klop ook de creme patissiere los. Vermeng het water, 
de fond neutraal en de mangopuree  en maak samen 
met de slagroom hier een bavaroise van. Vermeng nu 
ook de creme patissiere er door. 
Spuit de rand van het onderste plakje vol met 
karteldoppen van recept deel 2 in het midden een 
dop van recept deel 1.
Leg er nu een plakje op en spuit deze rand vol met 
doppen van recept deel 1 en in het midden een dop 
van recept deel 2. 
Leg er weer een plakje op en spuit dit plakje 
afwisselend op met karteldoppen van recept 2 
en gewone doppen van recept 1.
Nu afwerken en decoreren naar eigen inzicht. 

Indicatie kostprijs: € 0,65 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:  100 g - Water
  100 g 28138 UN Fond Neutraal
  500 g 60000 Toproom Ges. 11.5%
  50 g 75536 AR 327 Cocos Malesia 
Deel 2:  250 g 01505 Mangopuree Alphonso 3/1
  100 g 28138 UN Fond Neutraal
  100 g  Water
  250 g 62531 Debic Creme Patissiere 
 500  g 60000 Toproom Ges. 11.5%

      45 plakjes  56718      B737 Biscuitvel Joconde

Naked cake tropical surprise

Op een makkelijke manier en 
onderscheidend gebakje maken

Heerlijke zomerse smaak 
met een verassende twist

Een eigen invulling op de naked cake trend 


