
 
 

Chocolade truffels  
Chocolade is voor bijna iedereen in elke vorm een onweerstaanbare  
zoetigheid. Cacao, afkomstig uit Zuid-Amerika, werd populair in 
Europa dankzij de bereidingen die plaatsvonden in Zwitserland, 
België en Frankrijk. Het was juist in Frankrijk waar de ganache (de 
ziel van de truffels) ontstond, een crème-achtige combi van 
chocolade en room. 

 80 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
Pure chocoladetruffels met sinaasappellikeur 
▪ 250 g pure chocolade  
▪ 200 gr room  
▪ 2 el sinaasappellikeur of een andere likeur  
Melk chocoladetruffels 
▪ 250 g melkchocolade 
▪ 120 gr room 
Witte chocoladetruffels met limoen en kokosnoot 
▪ 250 g witte chocolade 
▪ 100 gr room  
▪ Schil van 1 limoen  
▪ gedroogde kokosrasp 
▪ cacaopoeder 
 

Materiaal: bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
Donkere chocolade bevat minder vet dan melkchocolade en witte chocolade, dus de hoeveelheid room hangt 
af van het type chocola dat u gebruikt. Voor de drie soorten truffels is de bereiding vergelijkbaar, maar we 
beginnen met witte chocolade, die het langst nodig heeft om te stollen.  
 
1. Snijd de chocoladesoorten afzonderlijk met een mes en doe elke soort in een mengkom.  
2. Om de witte truffels te maken, breng de room aan de kook, haal deze van het vuur en giet de room over 

de gesneden chocolade en geraspte limoenschil.  
3. Laat het mengsel drie minuten staan zonder er iets aan te doen.  
4. Roer het hierna met een garde maar zorg ervoor dat er geen lucht bij komt.  
5. Wanneer je een homogeen resultaat hebben bereikt, laat je het afkoelen, eerst op kamertemperatuur, en 

dan in de koelkast (onbedekt) tot het stolt.  
6. Dan breng je de room, die we voor de truffels van melkchocolade hebben klaargemaakt, aan de kook.  
7. Haal de room van het vuur, giet het over de chocolade, laat het drie minuten staan zonder te roeren, en 

meng het dan totdat het homogeen is.  
8. Laat het afkoelen tot het stolt.  
9. Tot slot breng je de room van de pure chocolade aan de kook, haal deze van het vuur en giet hem over de 

chocolade en de likeur.  
10. We herhalen hetzelfde proces: drie minuten laten staan, mengen en afkoelen tot het gestold is.  
11. Wanneer de drie mengsels gestold zijn, maakt u met behulp van een lepel kleine porties en legt u deze op 

vetvrij papier.  
12. Maak kleine balletjes met uw handen, en bedek de truffels van pure chocolade en melkchocolade met 

cacaopoeder en de witte met geraspte kokosnoot.  
13. Leg ze op een dienblad en laat ze koud worden in de koelkast. 
 


