
RÉMY COINTREAU GASTRONOMIE - www.remycointreaugastronomie.com
Gourmet Logistique SAS - 3087 Rue de la Gare - 59299 Boeschepe - France

Ligne directe : +32 56 32 15 39 

D
E 

CH
EF

1. SINAASCRÈME MET COINTREAU®
62 g puree van sinaasappel
Sinaaszestes
29 g melk
47 g suiker
83 g eieren
8  g  gelatinemassa
11 g Cointreau® 60% vol.
1 sinaasappel

Verwarm de sinaaspuree met de sinaaszestes, de melk, de suiker 
en de eieren tot 85°C. Voeg de gelatinemassa toe, laat afkoelen 
en meng er de Cointreau® door. Hak de verse sinaassegmenten 
in stukjes en plaats ze in kleine dôme vormen, diameter 5 cm. 
Giet er de sinaascrème in en vries in.

2. SINAASBISCUIT
130 g boter
140 g suiker
1 vanillestok
152 g  eieren
115 g bloem T45
45  amandelpoeder
2 g bakpoeder
100 g gekonfijte sinaaszestes 
10 g Cointreau® 60% vol.

Klop de boter luchtig met de suiker. Voeg de eieren er 
stelselmatig aan toe samen met de vanillezaadjes.  Spatel 
de bloem met het bakpoeder en het amandelpoeder door 
het beslag. De sinaaszestes let de Cointreau®  toevoegen en 
mengen. Strijk uit  op een bakplaat en bak in een oven van 
170°C gedurende 13 minuten. Steek met een uitsteker cirkels 
uit van 5 cm diameter.

Originele creatie van
Laurent LUO
Chef Patissier
Anhua, Hunan, Chine

ORANGE COINTREAU®

3. WITTE CHOCOLADEMOUSSE 
    MET COINTREAU®

185 g  slagroom (1)
 25 g sinaassap
Sinaaszestes
28g gelatinemassa
150 g witte chocolade
230 g slagroom (2)
43 g mascarpone
7 g Cointreau® 60% vol.

Kook de room (1) met het sinaassap en de zestes. Meng de 
gelatinemassa door de warme bereiding en giet door een 
puntzeef. Voeg de gesmolten witte chocolade toe en mix met een 
staafmixer. Laat afkoelen. Klop de room(2) op met de mascarpone 
en de Cointreau®. Spatel door de massa. 

4. DE NAPPAGES
Nappage 1 :
50 g cacaoboter
50 g witte chocolade
  5 g druivenpitolie
  1 g oranje kleurstof

Smelt de cacaoboter met de chocolade, voeg de druivenpitolie 
en de kleurstof toe. Mixen.

Nappage 2 :
100 g neutrale nappage
  8 g water

Meng de nappage met het water.

Nappage 3 :
15 g Cointreau® 60% vol.
0,8 g goudpoeder

Meng de Cointreau® met het goudpoeder.

Recept voor 16 stuks
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5. OPBOUW EN AFWERKING
Vul de siliconevormen voor de helft met de witte chocolademousse met Cointreau®. Duw er een schijfje sinaasbiscuit in.  Ontvorm de 
kleine ingevroren dômes sinaascrème en plaats ze in de vorm op de biscuit. Vries in.

Ontvorm en glaceer met de nappage 1. Bespuiten met nappage 2 en vervolgens bespuiten met nappage 3.
Decoreer met verse sinaasblaadjes.

Sinaascrème met Cointreau®

Sinaasstukjes

Sinaasbiscuit

Witte chocolademousse
met Cointreau®

Nappages




