
 

 
 

 

 
Chocoladetoetje met gezouten 
karamel  
2 personen 

 30 + 120 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 el dulce de leche karamel* 
▪ 100 g pure chocolade 
▪ 70 g melkchocolade 
▪ 2 el mascarpone 
▪ 200 ml slagroom 
▪ 2 el suiker 
▪ ½ tl zeezout 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDING 
Voor dit recept heb je dulce de leche karamel nodig. Het is handig om dit een dag van te voren te maken, want 
dit kost flink wat tijd.  
1. Zet een grote pan met water op en verwijder de wikkel van het blikje.  
2. Leg het blikje in het water en breng het water aan de kook (het blikje moet helemaal onderstaan).  
3. Kook het blikje gecondenseerde melk ongeveer 3 uur. 
4. Let op: kijk tussendoor af en toe even in de pan om te kijken of het blikje nog steeds onder water staat. 
5. Voeg indien nodig wat extra water toe.  
6. Het schijnt dat het blikje kan ontploffen als hij niet constant goed onder water staat.   
7. Je kunt eventueel ook een deksel op de pan doen zodat het water niet zo snel verdampt.  
8. Na 3 uur giet je het water af en laat je het blikje afkoelen.  
9. Laat het blikje helemaal afkoelen en open hem daarna pas. 
BEREIDING 
10. Doe vier flinke eetlepels karamel in een schaaltje en roer hier het zeezout doorheen. 
11. Verdeel de karamel daarna over mooie glazen.  
12. Smelt vervolgens de chocolade au bain marie.  
13. Klop de slagroom samen met twee eetlepels suiker met een keukenmachine stijf.  
14. Klop op het laatst nog 2 eetlepels mascarpone door de slagroom.  
15. Als de chocola gesmolten is meng je het slagroommengsel erdoorheen en dan verdeel je alles over de 

glazen.  
16. Zet de glazen nu minimaal 2 uur in de koelkast.  
 

TIP: Wees gewaarschuwd, dit toetje is super lekker, maar wel heel erg machtig. Serveer daarom niet al te grote 
porties. 


