
 · 10 Golden Delicious-appels
 · 180 g +20 g poedersuiker
 · 25 g boter
 · 1 snufje kaneel
 · 5 cl water 

· Verwarm de oven voor op 220 °C.

· Maak de karamel: doe het water en de suiker in je 
Ingenio-koekenpan. Voeg, wanneer de karamel klaar is (bleek 
van kleur), de boter toe. Schil de appels, snĳ ze in vieren en 
verwĳder de klokhu�en. 

· Schik de appels in de schaal, zodanig dat de hele schaal 
gevuld is. 

· Verdeel 25 g boter over de appels. 

· Rol het zanddeeg uit tot een diameter die iets groter is dan die 
van de pan. Bedek de appels met het deeg en bestuif met 20 g 
poedersuiker.

· Vouw de rand van het deeg tussen de pan en de appels. 
Bak 40 minuten op 220 °C. 
De taart is klaar wanneer de randen goudbruin kleuren. 

Tarte tatin

 · 1 snufje zout
 · 1 verpakking zanddeeg

 · 3 eieren
 · 80 g poedersuiker
 · 30 g walnoten
 · 10 g amandelen
 · 1 tl olie
 · 2 el stroop
 · 200 g crème fraîche 

Ingrediënten 

Ingrediënten: 

Bereiding: 

Bereiding: 

· Bak de walnoten en de amandelen in de Ingenio-sauteerpan 
met olie, totdat er een fijne geur vrĳkomt. Laat ze afkoelen en 
maal ze fijn.
· Meng de eieren en de suiker schuimig en wit in een kom. 
Voeg het meel en de cacaopoeder toe en meng.
· Giet dit in je Ingenio-kookpan en bak afgedekt gedurende 
2 minuten op hoog vuur.
· Doe over in een kom en meng met een garde tot een stevige 
massa en schep d�e in een spui�ak.
· Smelt de chocola au bain–marie, voeg beetje bĳ beetje de crème 
fraîche toe en klop 8 minuten met een garde. Schep het mengsel 
in een spui�ak.
· Snĳd het gebak hor�ontaal door midden en besmeer aan 
de binnenkant met stroop. Voeg met een spui�ak het 
roommengsel toe aan één kant van het onderste deel en bestrooi 
dit met noten. Plaats het bovenste deel van het gebak terug. 
Giet stroop over het bovenste deel van het gebak en breng de 
inhoud van de tweede spui�ak hierop aan.
· Giet er vloeibare chocola overheen en bestrooi met amandelen 
en pistachenoten.

Bereidingsduur: 60 minuten
Voor 4-6 personen

Bereidingsduur: 60 minuten
Voor 4 personen

Moelle� au chocolat à la Ingenio

 · 60 g zoete chocolade
 · 5 fijngehakte pistachenoten
 · 80 g bloem
 · 10 g cacaopoeder
 · 15 cl melk
 · 150 g crème fraîche
 · 25 g suiker

De De�erts



· Bak de walnoten en de amandelen in de Ingenio-sauteerpan 
met olie, totdat er een fijne geur vrĳkomt. Laat ze afkoelen en 
maal ze fijn.
· Meng de eieren en de suiker schuimig en wit in een kom. 
Voeg het meel en de cacaopoeder toe en meng.
· Giet dit in je Ingenio-kookpan en bak afgedekt gedurende 
2 minuten op hoog vuur.
· Doe over in een kom en meng met een garde tot een stevige 
massa en schep d�e in een spui�ak.
· Smelt de chocola au bain–marie, voeg beetje bĳ beetje de crème 
fraîche toe en klop 8 minuten met een garde. Schep het mengsel 
in een spui�ak.
· Snĳd het gebak hor�ontaal door midden en besmeer aan 
de binnenkant met stroop. Voeg met een spui�ak het 
roommengsel toe aan één kant van het onderste deel en bestrooi 
dit met noten. Plaats het bovenste deel van het gebak terug. 
Giet stroop over het bovenste deel van het gebak en breng de 
inhoud van de tweede spui�ak hierop aan.
· Giet er vloeibare chocola overheen en bestrooi met amandelen 
en pistachenoten.

Bereidingsduur: 60 minuten
Voor 4 personen

Bereidingsduur: 50 minuten
Voor 4 personen

Bereidingsduur: 50 minuten
Voor 6-8 personen

 · 40 g walnoten
 · 1 banaan
 · 100 g bloem
 · 1 tl bakpoeder
 · 70 g poedersuiker
 · 30 g cacao 

· Breek de chocola in stukjes en smelt in de magnetron. Bak de 
walnoten aan in je Ingenio-sauteerpan. 

· Meng de bloem, het bakpoeder, de suiker en de cacao. Voeg de 
eieren toe en meng het geheel. Voeg de chocola en de boter toe en 
blĳf mengen tot een gladde massa.

· Snĳ de bananen in stukjes. Voeg de bananen en de noten toe en 
bak 20 minuten in de oven bĳ 200 °C.

Brownie met noten en 
banaan

 · 2 eieren
 · 100 g chocolade
 · 100 g boter op
    kamertemperatuur

Ingrediënten: 
 · 500 g abrikozen uit blik
 · 30 g bloem
 · 2 eieren
 · 2 eierdooiers 

· 150 cl melk
 · 155 cl crème fraîche
 · 40 g poedersuiker
 · 1 snufje zout

 · 250 g de aardbeien
 · 100 g frambozen
 · 100 g b�bessen
 · 100 g boter
 · 75 g poedersuiker 

· Laat de boter op kamertemperatuur. Verwarm de oven voor 
op 180 °C.
· Doe de hel
 van de boter in je sauteerpan, voeg de bloem toe 
en maak er met een plastic garde deeg van. Voeg de suiker toe 
en meng.
· Voeg lan�aam de melk en het bakpoeder toe en meng.
· Voeg, wanneer het geheel vloeibaar is, de rest van het meel 
toe en meng snel met een rubber spatel.
· Doe de rest van de boter op zacht vuur in de Ingenio-pan. 
Neem van het vuur als de boter is gesmolten en giet er 2/3 van 
de bereide vloeistof bĳ.
· Bedek het deeg met gesmolten boter, verdeel het fruit 
er regelmatig over en bedek met de rest van het deeg.
· Bestrooi met suiker ter decoratie.
· Bak 40 à 50 minuten in de oven bĳ 180 °C totdat de taart 
goudbruin is.

Cobbler met rood fruit

 · 55 cl melk
 · 15 g poedersuiker
 · 145 g bloem
 · 1,5 tl bakpoeder

· Giet de siroop uit het blik abrikozen en laat ze drogen. Leg ze 
vervolgens in de Ingenio-sauteerpan.

· Meng de bloem en het zout in de Ingenio-pan en voeg de 
suiker toe. Klop het geheel met een plastic garde.

· Meng in een andere kom de hele eieren en de eierdooiers. 
Voeg de hel
 van de eerste bereiding toe, meng opnieuw met 
een garde en voeg dan de rest van de bereiding toe. Meng 
krachtig. 

· Voeg geleidelĳk de melk toe en meng. Voeg ten slotte de 
crème fraîche toe.

· Giet dit over de abrikozen in de Ingenio-sauteerpan.

· Bak 40 minuten in de oven bĳ 170 °C totdat het oppervlak 
goudbruin is.

Clafoutis met abrikozen

Ingrediënten: 

Ingrediënten: 

Bereiding: 

Bereiding: 

Bereiding: 


