
Verrassen met  
chocolade recepten

Côte d’Or. Echt iets voor ons.



Côte d’Or. Echt iets voor ons.

B E R E I D I N G
1. Verwarm de oven voor op 200° C.

2. Smelt de chocolade au bain-marie en meng er de 
chocoladepasta onder.

3. Rol het croissantdeeg open op een bakpapier en snijd er 2 
even grote driehoeken van. Duw de geperforeerde naadjes in 
het deeg dicht. 

4. Bestrijk het eerste vel met de chocolademengeling en leg er 
dan de tweede driehoek croissantdeeg op.

5. Laat een verticale strook van 3 cm in het midden. Snijd 
horizontale reepjes aan de zijkanten van de driehoek van 
ongeveer 2 cm hoogte. Start onderaan en ga tot de top.  

6. Draai nu elk reepje verschillende keren om zijn as.

7. Klop het eigeel los en strijk de kerstboom ermee in.

8. Bak gedurende 12 tot 15 minuten op 180°C.

Chocolade  

KERSTBOOM
INGREDIËNTEN
• 2 pakjes kant-en-klaar 

croissantdeeg 240 g  

• 200 g Côte d’Or l’Original 

Puur

• 100 g Côte d’Or 

Smeerpasta Noir de Noir

• 1 ei



Côte d’Or. Echt iets voor ons.

B E R E I D I N G
1. Smelt de chocolade au bain-marie.
2. Meng de bloem met het zout en het bakpoeder en doe het 

geheel door een zeef.

3. Klop de suiker met de boter tot een romige massa en voeg de 
eidooier, het merg van de vanillestok en de melk toe. Meng het 
geheel goed en voeg er daarna geleidelijk de bloemmengeling 
onder tot het een deeg vormt. 

4. Verdeel het deeg in 2 stukken: het eerste deel 120 g minder 
dan het andere. Meng de gesmolten chocolade onder het 
kleinste deel.  

5. Rol 2 deegballen: 1 chocolade en 1 vanille. Dek ze af met 
vershoudfolie en laat ze een half uurtje rusten in de koelkast.

6. Verwarm de oven voor op 175°C.

7. Haal de deegballen uit de frigo en rol worstjes van 0,5 cm 
diameter. Draai een chocolade en een vanille streng rond 
elkaar. Vorm ze tot een wandelstok en leg ze op een bakplaat 
bedekt met bakpapier. Bak de koekjes gedurende 12 minuten 
op 175°C.

WANDELSTOKKEN
Voor ongeveer 20 koekjes

I N G R E D I Ë N T E N

• 120 g Côte d’Or l’Original 

Puur

• 190 g patisseriebloem

• 1/2 tl bakpoeder

• 100 g suiker

• 110 g boter op 

kamertemperatuur

• 1 eidooier

• 1 vanillestok

• 2 el melk

• een snuifje zout



Côte d’Or. Echt iets voor ons.

B E R E I D I N G
Chocolademousse:
1. Smelt de chocolade au bain-marie.

2. Klop de eiwitten op en voeg de suiker geleidelijk toe. 

3. Spatel er voorzichtig de gesmolten chocolade onder en doe 
de mousse dan in een spuitzak.

4. Vul de hoorntjes op met de chocolademousse en laat deze 
opstijven.

Voor de afwerking:
1. Hak de chocolade en de pistachenootjes fijn.

2. Smelt de witte chocolade au bain-marie en wentel er de 
hoorntjes in. Laat de overtollige chocolade terug in de kom 
lopen. Rol de hoorntjes in de chocoladestukjes of in de 
pistachenootjes.

TIP: wil je niet dat de boompjes allemaal dezelfde hoogte 
hebben, dan kan je ze voorzichtig met een gekarteld mes 
inkorten.

KERSTBOOM   
I jshoorntjes

I N G R E D I Ë N T E N

Voor de chocolademousse
• 150 g Côte d’Or l’Original 

Noir de Noir

• 60 g suiker

• 200 g eiwitten

 

Voor de afwerking
• 200 g Côte d’Or l’Original 

Wit (om te smelten)

• 50 g Côte d’Or l’Original 

Wit (om te hakken)

• 50 g pistachenootjes

• 6 ijshoorntjes



Côte d’Or. Echt iets voor ons.

B E R E I D I N G
1. Smelt de chocolade au bain-marie en meng er de 

chocoladepasta onder.

2. Laat het mengsel afkoelen, maar roer regelmatig zodat er 
geen brokjes ontstaan en het mengsel niet uithardt.

3. Doe het mengsel in een spuitzak met een gekartelde 
spuitmond. Spuit rozetten op een bakpapier.

4. Werk ze af met veenbessen en kokosschilfers. Laat de 
rozetten verder uitharden.

CHOCOLADEROZETTEN

I N G R E D I Ë N T E N
• 200 g Côte d’Or l’Original Puur

• 150 g Côte d’Or Smeerpasta Noir de Noir

• Veenbessen en kokosschilfers voor de afwerking



Côte d’Or. Echt iets voor ons.

B E R E I D I N G
1. Smelt de chocolade au bain-marie.

2. Hak de amandelen en de cashewnoten grof en verbrokkel de 
Petit Beurre koekjes. 

3. Meng het amandelpoeder met de zachte boter, de suiker 
en de eiwitten. Meng het tot een egale massa en voeg er 
geleidelijk de gesmolten chocolade aan toe.

4. Voeg de gehakte amandelen, cashewnoten en Petit Beurre toe 
en meng alles goed.

5. Rol de marsepein tot worstjes met een diameter van ongeveer 
4 cm en snijd ze op gelijke lengtes. Leg ze op een plaat bedekt 
met bakpapier en laat minstens 2 uur opstijven in de koelkast.

6. Wentel de marsepein in het cacaopoeder. Verpak ze in 
bakpapier en sluit aan beide zijden met een koordje.

MARSEPEIN 
chocoladetreat

I N G R E D I Ë N T E N
• 100 g Côte d’Or l’Original 

Puur

• 200 g amandelpoeder

• 200 g poedersuiker

• 30 g boter

• 2 eiwitten

• 50 g amandelen

• 50 g cashewnoten

• 10 LU Petit Beurre koekjes

• 5 el cacaopoeder



I N G R E D I Ë N T E N

Côte d’Or. Echt iets voor ons.

B E R E I D I N G
Meringue:
1. Verwarm de oven voor op 80°C.

2. Klop de eiwitten stijf en voeg er geleidelijk aan de suiker aan 
toe. Schep in een spuitzak met een ronde spuitmond en 
spuit op een met bakpapier bedekte bakplaat verschillende 
cirkels van groot naar klein. Maak deze niet te hoog, enkel de 
allerkleinste die moet dienst doen als boomtop.

3. Spuit voor de paddenstoelen de hoedjes en de steeltjes 
afzonderlijk.

4. Laat de meringue gedurende 1,5 tot 2 uur drogen in de oven 
op 80°C. Ze zijn klaar wanneer ze gemakkelijk loskomen van 
het papier. Laat ze afkoelen.

Kerstbomen:
1. Maak de vulling: Smelt de chocolade au bain-marie. Haal de 

pot van het vuur en meng er de yoghurt onder. Rasp de schil 
van ½ limoenen en pers deze uit. Meng de limoenrasp en het 
sap onder de vulling.

2. Schep de vulling in een spuitzak en laat een uur opstijven.

3. Bouw de kerstboom op door te starten met de grootste cirkel 
meringue onderaan. Doe daarop vulling, de volgende schijf 
meringue, terug vulling, nog een kleinere cirkel meringue. 
Herhaal dit tot wanneer je aan de top bent. 

Paddenstoelen:
smelt de chocolade au bain-marie. Dop de onderkant van de 
hoed en de bovenkant van de steel in de chocolade. Bevestig 
ze op elkaar. De voet dop je ook even in de chocolade en in de 
fijngehakte nootjes. 

MERINGUE  

WINTERLANDSCHAP

Voor de meringue:
• 4 eiwitten

• 150 g suiker

Voor de vulling:
• 200 g Côte d’Or l’Original 

Wit

• 1 dl volle yoghurt
• 1/2 limoen

Voor de afwerking van de 
paddenstoelen:

• 100 g Côte d’Or l’Original 
Puur

• 20 g hazelnoten (of andere 
noten naar keuze)



Côte d’Or. Echt iets voor ons.

Chocolade  

DRIP CAKE
I N G R E D I Ë N T E N
Voor de biscuit:

• 5 eieren

• 160 g patisseriebloem

• 160 g suiker

Voor de chocolademousse:

• 150 g Côte d’Or l’Original 
Noir de Noir

• 60 g suiker

• 200 g eiwitten

Witte chocolade botercrème:

• 250 g boter op 
kamertemperatuur

• 150 g Côte d’Or l’Original Wit
• 50 g poedersuiker

Voor de ganache:

• 100 ml slagroom

• 25 g suiker
• 60 g Côte d’Or l’Original 
Puur

• 25 g boter

B E R E I D I N G
STAP 1: Biscuit
1. Verwarm de oven voor op 170°C.
2. Klop de eieren met de suiker gedurende 10 minuten op en 

meng er met een spatel de gezeefde bloem onder.
3. Bekleed een springvorm met bakpapier. Giet er het deeg in en 

bak de biscuit 15 tot 20 minuten. 
4. Haal de biscuit uit de springvorm en laat hem afkoelen op een 

rooster. Wanneer de biscuit is afgekoeld snijd je hem overlangs 
2x door.

STAP 2: Chocolademousse
1. Smelt de chocolade au bain-marie.
2. Klop de eiwitten stijf en voeg er geleidelijk aan de suiker aan 

toe.
3. Spatel er de chocolade onder en doe de chocolademousse in 

een spuitzak.
4. Laat de chocolademousse opstijven in de koelkast.
5. Bekleed het 1e en het 2e deel biscuit met de chocolade 

mousse. Laat alles opstijven en stapel ze dan op elkaar met 
bovenop het 3e deel van de biscuit.

STAP 3:  Witte chocolade botercrème
1. Smelt de witte chocolade au bain-marie.
2. Klop de boter samen met de gezeefde poedersuiker op tot 

een luchtige massa.
3. Voeg op een lagere snelheid de gesmolten witte chocolade 

toe.
4. Stapel alle delen biscuit met chocolade op elkaar en strijk 

de bovenkant en de zijkanten af met de witte chocolade 
botercrème. Laat een uurtje het geheel opstijven in de 
koelkast. 

STAP 4: Chocolade ganache
1. Breng de room met de suiker aan de kook.
2. Voeg de pure chocolade toe en laat deze smelten.
3. Meng het geheel tot een egale massa en laat even afkoelen. 

Giet de ganache over de taart en laat ze aflopen.
Versier de taart naar wens met bessen, chocoladestukjes, 

nootjes…



Côte d’Or. Echt iets voor ons.

Houten of plastic stokjes

B E R E I D I N G
1. Smelt de chocolade au bain-marie.

2. Klop de boter luchtig met de poedersuiker en de melk.

3. Verkruimel de cake en voeg deze toe aan de botermengeling. 
Meng de massa met een spatel tot je er balletjes kan van 
rollen.

4. Rol een 12-tal balletjes van ca. 45 g per stuk. Leg ze op een 
bord bedekt met bakpapier.

5. Dop een stuk van een stokje in de chocolade en dan in de 
cakepop. Laat de cakepops minstens 1 uur opstijven in de 
koelkast.

6. Wentel de cakepops in de chocolade. Zorg dat de bal egaal 
bedekt is door er voorzichtig mee te draaien. Strooi er nootjes, 
bessen, chocoladeschilfers, suikerparels... over en laat ze 
opstijven in de koelkast.

WINTER CAKEPOPS 
Voor 12 stuks

I N G R E D I Ë N T E N
• 300 g cake naar keuze  

(4/4 cake huisgemaakt of kant-en-klaar)

• 60 g boter

• 1 el melk

• 150 g bloemsuiker

• 50 g Côte d’Or l’Original Puur

Voor de afwerking:
• 100 g Côte d’Or l’Original Wit
• 100 g Côte d’Or l’Original Melk
• 25 g gehakte pistachenootjes
• 25 g afwerking: bresiliennenootjes , gehakte veenbessen, 
gevriesdroogde frambozen, gehakte chocolade….



Côte d’Or. Echt iets voor ons.

B E R E I D I N G
1. Smelt de chocolade au bain-marie.

2. Schik de Mikadostokjes op ca. 5 cm van elkaar op bakpapier. 

3. Neem een schep gesmolten chocolade met een eetlepel. 
Houd de eetlepel verticaal en maak heen en weer gaande 
bewegingen boven het Mikado stokje en maak zo de takken 
van de kerstboom. Zorg ervoor dat je Mikado voldoende 
bedekt is met de chocolade.

4. Versier met geraspte kokos.

5. Laat 15 minuten afkoelen in de koelkast.

TIP: je kan deze stappen opnieuw doen met Côte d’Or 
l’Original Wit en witte Mikado’s, met Côte d’Or l’Original  
Puur of met Côte d’Or l’Original Melk. Werk af met 
nootjes, gedroogde bessen, geraspte kokos…. 

CHOCOLADE LOLLY’S
op Mikado stokjes

Voor ongeveer 10 boompjes
I N G R E D I Ë N T E N
• 100 g Côte d’Or Original Noir de Noir

• 10 LU Mikado stokjes melk

• 2 el geraspte kokos 



Côte d’Or. Echt iets voor ons.

B E R E I D I N G
1. Smelt de chocolade au bain-marie.

2. Meng de boter met de suiker en de eieren en klop het geheel 
luchtig.

3. Voeg hier de gesmolten chocolade, de gezeefde bloem en het 
snuifje zout aan toe.

4. Bak de wafels in een wafelijzer. 

Voor de chocoladesaus:
1. Verwarm het water en los er de suiker in op. Laat even inkoken 

tot het siroop wordt.
2. Laat de chocolade smelten in de siroop. Meng alles goed en 

serveer de saus bij de wafels.

CHOCOLADEWAFELTJES

I N G R E D I Ë N T E N
• 100 g Côte d’Or l’Original Puur

• 180 g zachte boter

• 200 g blonde kandijsuiker

• 4 eieren

• 80 g bloem

• een snuifje zout

• Bessen naar keuze voor de afwerking
 
Voor de chocoladesaus:

• 1 dl water

• 10 g suiker

• 75 g Côte d’Or l’Original Puur


