Pudim de chocolate real
INGREDIENTES PARA 10 PESSOAS
Pudim de chocolate real com favas-de-tonca
200 g de chocolate preto, 100 g de açúcar
50 g de nozes moídas e torradas
25 g de miolo de pão , 3 ovos
Favas-de-tonca finamente raladas
Açúcar para polvilhar as formas
Productos WIBERG: Sal-gema puro do Himalaia fino
Baunilha Bourbon moída
Spray anti-gordura sabor neutro
Guizado de mini-laranjas
200 g de açúcar, 100 ml de vinho branco
300 g de mini-laranjas cortadas às rodelas (kumquats)
50 ml de Grand Marnier
WIBERG products: 2 Baunilha Bourbon vagens
Cravinho inteiro, Canela em pau
Mistura de pimentas trituradas
Arroz doce em cobertura de ganache
30 g de arroz próprio para arroz doce
300 ml de leite, 120 g de chocolate
20 ml de natas, 5 g de manteiga
WIBERG products: Malaguetas em fios finos
Açúcar Baunilhado Bourbon

com favas-de-tonca, mini-laranjas guizadas
e arroz doce com cobertura de ganache
PREPARAÇÃO
Pudim de chocolate real com favas-de-tonca
Preparar uma massa clássica de pudim a partir do chocolate,
açúcar, nozes, miolo de pão, uma pitada de sal-gema, vagens
de Baunilha Bourbon e ovos e refinar com as favas-de-tonca.
Untar formas pequenas com óleo em spray, gordura e polvilhar
com açúcar. Por fim, deitar a massa de pudim nas formas
preparadas e cozinhar em banho-maria.

Guizado de mini-laranjas
Caramelizar o açúcar, adicione o vinho branco e reduza
com especiarias. Deixe apurar as rodelas de mini-laranja até
levantar fervura novamente. Perfumar com Grand Marnier
e deixar repousar.

Arroz doce em cobertura de ganache
Cozer o arroz, leite, as Malaguetas em fios finos e o Açúcar
Baunilhado Bourbon até estarem prontos, pôr na forma e deixar
arrefecer. Preparar a ganache a partir do chocolate, natas
e manteiga e cobrir o arroz-doce com ele. Levar ao frio.

Acompanhamento
Folha de chocolate, Grelha de chocolate
Folha de ouro
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