
RECEPT VAN:  Hazelnotenbavarois met komkommergelei Hoeveelheid : hangt af van vorm 
INGREDIËNTEN MATERIALEN 

Bavorois 
 800 gram blanke hazelnoten 
 1lt. Preibouillon 
 O,9 lt. slagroom 
 1 dl notenolie 
 zout naar smaak 
 Kervelblaadjes naar smaak 
 20 gram gelatine (meestal= 12 blaadjes: kijk op 

verpakking) 
 Kleine gescheurde blaadjes kervel naar smaak 

 
Komkommergelei 
 0,5 liter komkommersap (verse komkommers 

wassen, in stukken pureren met schil en dan 
‘passeren’ door zeef) 

 10 gram gelatine (meestal= 6 blaadjes: kijk op 
verpakking) 

 Peper en zout naar smaak 

 koksmes 
 Snijplank 
 Eetlepel 
 Garde 
 Spatel 
 Keukenmixer 
 Mengkommen 
 Maatbeker 
 Fijne bolzeef 
 Afvalbakje 
 Afruimbakjes 

BEREIDINGSWIJZE DITS EN DATS
1. Vergruis de hazelnoten in de keukenmixer tot 

superfijne status. Ietwat papperig 
2. Doe het gruis in een mengkom. Giet koude 

preibouillon erop. Roeren 
3. Laat het minimaal een uur staan.  
4. Verwarm het mengsel dan al spatelend tot 

maximaal 40  ̊C. Blijf 5-10 minuten zachtjes 
spatelen. De temperatuur mag niet boven de 
40 C komen. Breng eventueel op smaak met 
peper en zout.  

5. Zeven. 
6. Los de geweekte blaadjes gelatine nu in de 

‘hazelnootmelk’ in op los. Laat het afkoelen 
tot status lobbig 

7. Klop de slagroom met de notenolie, fijne 
kleine blaadjes kervel ( en weinig peper en 
zout) op tot status dikke yoghurt. 

8. Meng de lobbig geworden (geen klonten) met 
de geslagen slagroom voorzichtig tot status 
egaal. Proef en handel er naar. 

9. Spuit natgemaakte vormpje tot tweederde vol. 
Met een glad oppervlak 

10. Koelen 
11. Intussen van het komkommersap en gelatine 

en gelei maken (eenderde komkommersap 
verhitten, dan geweekte gelatine erin 
oplossen, laten afkoelen) 

12. Wanneer ietwat lobbig dan een laagje gelei 
over de bavarois oppervlak gieten. Het geheel 
weer koelen.  

 
 
 
 
 

 Gebruik kleine vormpjes. Er zijn van die 
mooie silliconenvormen 

 Proef het bavaroismengsel goed voordat 
je het in de vormpjes spuit. 

Serveertip 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


