LIMONCIOCCOLAT
Onze favoriet.
Vanille-ijs met een in plakjes gesneden banaan, een toef slagroom en flinke
scheut Limonioccolat. Smullen!
Limoncioccolat Espresso Martini.
Shake in een shaker één kopje espresso, 40ml wodka, 10ml Limoncello, 10ml
Limoncioccolat, 10ml suiker siroop, een snufje zout en een beker crushed ijs.
Zeef daarna de drank en giet het in een gekoeld martiniglas. Strooi er wat geraspte chocolade overheen. Cocktailissimo!
Limoncioccolat met Fruit & baba.
Serveer in een schaal wat vers gesneden fruit, een baba cakeje en een flinke
scheut Limoncioccolat erover.

RECEPTEN
BABA
LIMONCELLO
LIMONCIOCCOLAT
MANDARINELLO
BABA
Baba met chocolade ijs.
Serveer 2 Babà-cakejes per persoon op een
bordje met een bolletje chocolade ijs, een beetje
slagroom en een shotglaasje Limoncello ernaast.
Garneer dit af met wat witte chocoladeschaafsel
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Baba met vers fruit en vanille ijs.
Serveer 2 Babà-cakejes per persoon op een bordje met een bolletje vanille ijs,
vers gesneden fruit (naar eigen smaak). Garneer dit met een toef slagroom.
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Tiramisu.
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Meng 500ml slagroom met 250g
mascarpone en 150g poedersuiker. Klop met
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een mixer tot een romig mengsel. Rasp vervolgens de schil van een citroen en
info@digusti.nl
voeg die toe aan het roommengsel. Meng het citroensap met 100ml Limoncello.
Leg 200g Babà op de bodem. Giet de helft van het Limoncello-mengsel erover
en bedek het vervolgens met de helft van de mascarponemix. Leg daar de rest
van de Babà op en giet het overige Limoncello-mengsel eroverheen. Sluit af met
een laag mascarponemix en laat twee uur opstijven in de koelkast.

LIMONCELLO
Limoncello Tiramisu.
Leg 175g lange vingers in een kom, schenk 300ml limoncello erover en laat
goed drenken. Klop ondertussen 500ml gesuikerde slagroom op. Meng 250ml
mascarpone door de gedrenkte lange vingers en spatel de slagroom luchtig
door het mengsel. Garneer het geheel af met wat witte chocolade schaafsel.
Custard.
De romige smaak van custard smaakt heerlĳk bĳ de smaak van de frisse,
fruitige Limoncello. Voeg aan het einde van het kookproces van custard een
scheut Limoncello toe. Serveer dit bĳvoorbeeld met Baba en een flinke dot
zoete slagroom!
Spoom.
Een spoom wordt vaak gebruikt als tussengerecht bĳ een flink diner, om het
eten te laten zakken, en bestaat uit sorbetĳs en wĳn. Lekker met een beetje
Limoncello, citroensorbetĳs en een goede scheut droge Prosecco! Serveer in
een hoog champagneglas.

Mousse.
Klop een halve liter gezoete slagroom op,
samen met 50 ml Limoncello. Verwarm
24ml Limoncello (1 borrelglas) en het sap
van een citroen, voeg hier 2 blaadjes geweekte gelatine aan toe. Laat dit afkoelen
en meng dan voorzichtig door de slagroom.
Verdeel dit over een aantal glaasjes, serveer
als dessert met een stukje pure chocola.

MANDARINELLO
Mandarinello Tiramisu.
Klop 250ml slagroom op. Drenk 12 lange vingers in de mandarinello en laat
dat 15 min intrekken. Maak 250gr mascarpone los en meng de lange vingers
er door. Voeg het megsel bij de slagroom en voeg er eventueel een scheut
mandarinello toe. Garneer het geheel af met een paar partjes mandarijn.
Dessert.
Was 2 sinaasappels en rasp de schil . Snijd de over gebleven schil weg en snijd de vrucht verder in partjes.
Leg een gedeelte van de partjes onderin de glazen en
bewaar een paar partjes voor later. Schenk alvast wat
Mandarinello over de partjes in het glas. Zet ondertussen een pan met water aan de kook. Blancheer hier de
sinaasappelschillen in en laat dit voor ongeveer 2 min.
staan. Giet daarna af en laat de schil even drogen. Laat
de schil rusten in suiker om hem te laten konfijten. Klop
hierna 250ml slagroom zonder suiker stijf. Spatel 250g
mascarpone er doorheen en vervolgens de sinaasappel
schillen. Leg bovenop de sinaasappelpartjes een laag van
vanilleijs en van het slagroom-mengsel. Garneer af met
sinaasappelschil en druppel hier nog wat Mandarinello
over heen.

