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VERBETERDE FORMULE. 
MAXIMALE SCHUIM!

SCHUIMT BINNEN ENKELE MINUTEN. 
Aquafaba is een plantaardige 
eiwitvervanger. Het is vooral een 
fantastisch ingrediënt voor een vegan 
levensstijl of als je geen eieren kan 
verdragen.
Het is te gebruiken in verschillende 
recepten zoals meringues en chocolade 
mouse. Ook kan Aquafaba bijvoorbeeld 
gebruikt worden als emulgator voor het 
maken van mayonaise maar het is in nog 
veel meer recepten te gebruiken!
 
Bent u geïnteresseerd om uw assortiment 
uit te breiden en voor elke levensstijl een 
gerecht te serveren? Dan is Aquafaba een 
aanwinst in uw keuken.
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MOUSSE AU CHOCOLAT

INGREDIËNTEN
• 125 ml Saheli aquafaba
• 100 gram pure chocolade  
• 1-2 theelepels stevia of 
poedersuiker
• een snufje zout

BEREIDINGSWIJZE
1. Smelt de chocolade in een kom 
boven een pan met kokend water.  
Haal de pan van het vuur, maar houd 
de kom boven het hete water.

2. Klop de aquafaba met een goede 
mixer tot er pieken ontstaan en je 
een meringue hebt gemaakt, voeg 

dan de ingrediënten toe, behalve de 
chocolade, en klop nog 15 seconden.

3. Spatel nu voorzichtig de 
chocolade erdoor en zorg ervoor 
dat deze is afgekoeld.  Gooi het niet 
in het midden, maar giet of schep 
het voorzichtig met een spatel, en 
roer het heel lichtjes door elkaar, 
net genoeg om het op te nemen. 
Het kan zijn dat het schuim inzakt 
door de warme chocolade. Klop 
dan gewoon door tot het mengsel 
afkoelt. De chocola zal dan stollen 
en de mousse wordt steviger.
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