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Fondant au chocolat / Brownie #6808815 1kg of 5kg
 (3 vormen van Ø26cm)  
•  2000g Fondant 

 

au Chocolat Ancel
• 800g  Zachte boter
• 8 Eieren
• 240 Water

Meng alle ingrediënten gedurende 3 minuten met de
klopper.
Verdeel de massa in de vooraf ingevette vormen.
In de klassieke oven: 25minuten op 200°C.
In de heteluchtoven: 22 minuten op 180°C.

Fondant au chocolat / Brownie (32 porties)
Volg het originele recept maar doe de massa in kleine vormen en bak 
15 minuten op 180°C in de heteluchtoven.

Extra: voor een moelleux, verminder de baktijd met 5 minuten.

Instant gelatinepoeder  #011442 2,5kg
• Gelatine op basis van rund
• 10g poeder = 1 gelatineblad
• Direct oplosbaar in de te geleren massa.
• Neutraal van smaak.
• Transparant uiterlijk.
• Ook te gebruiken voor warme bereidingen.

Cookies #68010675 1kg of 5kg

Meng alle ingrediënten tot een homogene massa.
Laat 3 uur rusten in de koelkast en rol daarna het deeg
uit tot een dikte van 1 cm.
Steek hierna de koeken uit en bak gedurende 20 minuten
in een heteluchtoven op 150°C.

• 260g Cookiemix
• 100g zachte boter
• 2 eierdooiers

Zandkoekjes

American Cookies
• 315g Cookiemix
• 80g zachte boter
• 1 ei
• 65g bakvaste choc. druppels

Meng alle ingrediënten tot een homogene massa. Voeg daarna de
chocolade druppels toe.
Laat 1 uur rusten in de koelkast en rol daarna het deeg
uit tot een dikte van 0,5 cm.
Steek hierna de koeken uit en bak gedurende 10 minuten
in een heteluchtoven op 175°C.
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Werkwijze: Voeg 300g Chocomousse bij
400ml koude melk.
Opkloppen gedurende 6 min. Het schuim enkele uren
in de koelkast laten rusten. (Eindproduct kan
ingevroren worden).

Morgenstond™ Chocomousse #MSCHOCM 1kg of 10kg
• 300g Chocomousse
• 400ml Water

Mix voor koude pudding, diepvriesbestendig en bakvast.
Het heeft een zuivere smaak met fijn vanille aroma.

Werkwijze: Voeg het poeder bij het water. Opkloppen gedurende
3 à 5 minuten, met de draadgarde in hoogste versnelling.

Morgenstond™ CP Instant #MSCP 1kg of 10kg
• 400g CP Instant
• 1L Water

250g boter glad roeren, voeg 500g frangipane
en 175g eieren toe. Verder mengen in hoge
snelheid tot een gladde massa. Afbakken in een
voorverwarmde oven van 180°C.

Morgenstond™ Frangipane #MSFM 1kg of 10kg
• 500g Frangipane
• 175g Eieren
• 250g Boter of vetstof

Morgenstond™ Flan #MSFLM 1kg of 10kg
• 330g Flan
• 240g Water
• 170g Suiker
• 1000g Melk

De flan, suiker en water gedurende 5 minuten
in hoogste versnelling opkloppen. Vervolgens de melk 
onder de opgeklopte massa mengen.
De ingevette vormen vullen tot aan de rand 
en afbakken op 180°C. Baktijd 45 à 60 minuten.
De flan omgekeerd laten afkoelen op een grill.

Vanille aroma  #6804131 1L
Geschikt voor ijscrème, crème brûlée, bavarois,
crème patissier, mousses, ...

• Vanille aroma versterkt door caramelsmaak
• Product is bestand tegen koken en vriezen
• Dosering: 10 - 20g / kg www.gentsbakkershuis.be

info@gentsbakkershuis.be

0032 9 227 54 29

Drongensesteenweg 68 - B9000 Gent



Morgenstond™ Brusselse Wafel #MSBW 1kg of 10kg
• 1000g Brusselse Wafel
• 1400 à 1500g Water

Alle ingrediënten gedurende 2 minuten mixen.
Bakken in een wafelijzer 3 tot 4 minuten (afhankelijk
van het ijzer). Temperatuur: 200 à 220°C.

Morgenstond™ Pannenkoek #MSPK 1kg of 10kg
• 1000g Pannenkoekmix
• 1600 à 1700g Water

Alle ingrediënten mengen met de draadgarde en
daarna afbakken.

Muffin #68010477 1kg of 5kg
• 1kg Muffinmix
• 360g Zonnebloemolie
• 360g Water

Alles gedurende 4 minuten mengen met de K-haak
op lage snelheid. Plaats 14 papieren vormpjes in
een vaste bakvorm (zoals een muffinplaat, aluminium
ring, bavaroisring of silicone vorm).
Verdeel het beslag over de 14 vormpjes en bak in een
warmelucht oven op 180°C gedurende 30 minuten.
In een traditionele oven op 180°C gedurende 40 minuten.

Morgenstond™ Flan Caramel - Crème Brûlée #MSFC 1kg of 10kg

• 250g Flan Caramel
• 1000g Water

Voeg het poeder bij het water. Rustig handmatig mengen
gedurende 30 à 60seconden met een klopper.
Eventueel eerst saus in de potjes gieten en daarna de flanmassa er
voorzichting opgieten en 1u30min. laten opstijven. Vervolgens
demouleren en er de caramel over gieten.

Voeg het poeder bij het water. Rustig handmatig mengen
gedurende  30 à 60seconden met een klopper.
De room toevoegen en even mengen. Daarna in potjes
gieten en 1u30min. In de koelkast laten opstijven.
Alvorens op te dienen kandijsuiker op de  opgesteven
massa strooien en carameliseren met een brander.

Flan Caramel

Crème Brûlée
• 250g Crème Brûlée
• 500g Water
• 500g Room

Morgenstond™ Luikse Wafel #MSLW 1kg of 10kg
• 1000g Luikse Wafel
• 370g Water
• 340g Parelsuiker

Mix de wafelmix en het water 5 tot 10 minuten
met de haak. Voeg parelsuiker toe aan het deeg.
Laat 10 minuten rusten.
Leg de porties deeg op het wafelijzer. Bak gedurende
1:45 tot 2:30 minuten.

Meringue #6808900 1.2kg
• 1200g Meringue
• 600g Lauw water
• 600g Bloemsuiker

Mix de meringuemix samen met het water
gedurende 1 minuut op lage snelheid. Klop nog 
10minuten op hoge snelheid tot je een stevige
massa bekomt. De bloemsuiker door de massa
spatellen.
Met een spuitzak dopjes spuiten op een
bakplaat met bakpapier. 2 uur bakken in
een oven op 100°C.

Morgenstond™ Bruine Vlaai #MSBV 1kg of 10kg
• 1000g Bruine Vlaai
• 400g Peperkoek
• 160cl Water

Los de peperkoek op in een beetje water door te
roeren met de vlinder.
Voeg de Bruine Vlaai samen met het 
resterende water toe.
Koken en roeren tot een homogene massa is bereikt.
Giet de massa in ingevette bakvormen.
Afbakken op 200°C gedurende 60 minuten.

Ouragan #MSBV 500ml
Invetten van vormen en platen. Ook geschikt voor het invetten van
barbecues en grillplaten.
• Goed schudden voor gebruik.
• Spuit een dunne laag op bakplaten en vormen
• Beïnvloed de smaak van uw product niet

Morgenstond™ Premium Cake #MSCM 1kg of 20kg
• 1000g Premium Cake
• 500g Eieren
• 550g Zachte boter

Alle ingrediënten mengen met vlinder in tweede
versnelling op zeven minuten.
Afbakken gedurende ~35 minuten op 180°C.


