
 
1 

 
 

 
 

 

Gepocheerde appel met 
chocolademousse, toffeesaus 
en hazelnootcrumble 
Nagerecht 2 personen 

 80 + 30 + 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 125 g suiker 
▪ 125 g appelazijn of azijn 
▪ ½ kaneelstokje 
▪ 1 el citroensap 
▪ 2 appels, stevig 
▪ 1 zakje kamillethee 
Mousse 
▪ 125 ml slagroom 
▪ 50 g witte chocolade, in stukjes  
▪ 2 blaadjes gelatine  
Saus  
▪ 225 ml slagroom 
▪ 120 ml melk 
▪ 70 g bruine basterdsuiker 
▪ 30 g boter 
▪ mespunt zout 
Crumble  
▪ 30 g suiker 
▪ 20 g boter 
▪ 1 tl honing 
▪ 50 g hazelnoten 
▪ 1 mespuntje bakpoeder 
 

Materiaal: 2 spuitzakken, bakpapier, blender 
 

ZO MAAK JE HET: 
Voorbereiding 
1. Week voor de witte chocolademousse de gelatine in koud water.  
2. Klop 75 ml slagroom lobbig tot yoghurtdikte en houd apart.  
3. Breng de rest van de slagroom aan de kook.  
4. Neem de pan van de warmtebron en smelt de chocolade en gelatine in de warme room.  
5. Laat op kamertemperatuur komen en meng met de geklopte slagroom.  
6. Schep de mousse in een spuitzak en leg in de koelkast.  
7. Breng voor de toffeesaus alle ingrediënten voor de saus met een mespunt zout aan de kook in een pan 

met dikke bodem.  
8. Laat voor meer dan de helft inkoken tot er een donkerbruine massa ontstaat, dit zal een tijdje duren.  
9. Laat de stroperige saus in de pan afkoelen en schep daarna eventueel in een spuitzak.  
10. Breng voor de hazelnootcrumble de suiker, boter en honing met 1 eetlepel water aan de kook.  
11. Voeg de hazelnoten toe en wacht op middelhoge stand tot er een soort karamelkleur ontstaat.  
12. Voeg een mespunt zout en het bakpoeder toe en kook nog 1 minuut mee.  
13. Stort de massa op bakpapier en laat helemaal afkoelen en uitharden.  
14. Draai de afgekoelde massa in een blender heel kort tot een grove crumble.  
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15. Voeg naar smaak nog een snufje zout toe. 
Bereiding 
16. Breng voor de appels ½ liter water met de suiker, azijn en kaneel aan de kook tot de suiker is opgelost. 
17. Schil de appels, bewaar de schillen en snijd de appels in 8 parten.  
18. Besprenkel met wat citroensap zodat de appel niet verkleurt. 
19. Neem de pan van de warmtebron en laat de kamillethee, appelschillen en kaneel circa 30 minuten trekken 

in de vloeistof.  
20. Verwijder dan de theezakjes, schillen en het kaneelstokje. 
21. Breng de vloeistof opnieuw aan de kook, schakel de warmtebron uit en leg de partjes appel in de pan.  
22. Laat de appels in het vocht afkoelen en roer regelmatig. 
23. Maak de borden op met de gepocheerde appel, chocolademousse, toffeesaus en hazelnootcrumble. 
 


