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Bonbons met ganache-vulling

eigen recept

Benodigdheden:
Ganache vulling:
150 gram slagroom
2 tl vanille-extract, of het merg uit 1 vanillestokje
eventueel 1

4 tl groene stevia
100 gram pure chocolade 85%
50 gram roomboter, op kamertemperatuur
Chocolade buitenlaag:
100-150 g 85% pure chocolade

Bereiden: Verwarm de slagroom samen met de vanille en eventueel de stevia in een steel-
pannetje. Doe dit op een lage temperatuur, zodat de smaken goed kunnen intrekken. Zet
het pannetje van het vuur, net voordat de slagroom aan de kook is. Laat het dan een beetje
afkoelen.

Hak of breek ondertussen de chocolade in stukjes. Roer die dan door de room tot het een
egale massa is. Eerst zal het er wat schifterig uitzien, maar als je door blijft roeren komt het
goed. Roer er dan de roomboter Voeg tot slot de boter (op kamer temperatuur) toe en roer
tot een mooie egale chocoladepasta.

Zet siliconen bonbon-vormpjes op een stevige ondergrond (bijv. een snijplank) en vul de
vormpjes met de ganache. Laat ze in de koelkast uitharden, of zet ze in de vriezer.

Druk dan de chocolaatjes voorzichtig uit de vormpjes. Doe dit snel, zodat ze niet opnieuw
zacht worden. Zet ze tot gebruik in de koelkast.

Smelt voor de buitenlaag de chocolade au bain marie, maar hou ongeveer 1
3 van de chocolade

achter. Deze roer je er, van het vuur af, door als de rest gesmolten is.

Leg een vel bakpapier op een snijplank. Dompel elke bonbonvulling in de chocolade, laat
zoveel mogelijk overtollige chocolade weglopen en zet het daarna voorzichtig op het bakpapier.

Laat de bonbons in de koelkast uitharden. Bewaar ze koel en laat ze eventueel voor gebruik
op kamertemperatuur komen.

• Low carb
Voor ±30 stuks

Opmerking: Je kunt ook kokosmelk uit een blikje (de vette variant) gebruiken in plaats van
slagroom en kokosolie in plaats van roomboter.

Het is ook lekker om wat fijn gehakte nootjes door de ganache te roeren, net voordat je
deze in de vormpjes doet. Gebruik ongezouten, ongebrande noten die je eventueel zelf
even roostert in een droge koekenpan of oven. Dan laten afkoelen en in stukjes hakken.
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