Cake met vanille en rum
INGREDIËNTEN VOOR 10 PERSONEN

EN CRÈME VAN SAFFRAAN, CHOCO-SHOT
EN GELEI VAN CHILI EN PASSIEVRUCHT
BEREIDING

Cake met vanille en rum
300 g tarwebloem, 20 g verse gist, 50 ml water,
50 g boter, 4 eieren, 90 g suiker,
300 ml water, 200 g suiker, 150 ml rum
WIBERG producten: Oerzout puur fijn
Zitronia Sun preparaat met natuurlijke citroenolie
Vanille Gourmet gemalen
Bakspray smaakneutraal

Cake met vanille en rum
Maak een klassiek gistdeeg met de tarwebloem, gist, 50 ml water,
boter, eieren, suiker, Oerzout, Zitronia Sun en vanille. Laat het rijzen in
een passende, met Bakspray ingevette bakvorm. Laat het een tweede
keer rijzen en bak het dan in de oven goudgeel op 170 °C. Vervolgens
op een rooster plaatsen en laten afkoelen. Het resterende water aan
de kook brengen met de suiker, laten afkoelen en met rum afwerken.
Hiermee de cake bedruipen.

Crème van saffraan
350 g banketbakkersroom, 80 ml room
WIBERG product: Saffraan draadjes (topkwaliteit)

Crème van saffraan
Banketbakkersroom met saffraan draadjes verfijnen en gladkloppen
met de room. Enkele uren op een koele plek laten staan.

Choco-shot
400 ml water, 250 ml room, 20 g cacao,
30 g acaciahoning, 200 g donkere chocolade
WIBERG producten: Gember gemalen,
Kardemom gemalen, Vanillesuiker Bourbon
Gelei van chili en passievrucht
5 blaadjes gelatine, 200 ml fijne suiker
WIBERG producten: 200 ml AcetoPlus Passievrucht
Cayennepeper Chilipepers gemalen

Choco-shot
Water aan de kook brengen, overige ingrediënten toevoegen en
gladroeren. Goed op smaak brengen met gember, kardemom en
vanillesuiker.

Gelei van chili en passievrucht
Gelatine oplossen in heet gemaakte fijne suiker, AcetoPlus Passievrucht
toevoegen en op smaak brengen met cayennepeper. In een kleine,
platte vorm storten en enkele uren in de koelkast laten opstijven.
Vervolgens in blokjes snijden en op houten stokjes prikken.
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