
 

Mesjokke chocolademousse met homemade chocolate chip blondies 
 

Ingrediënten       Vegetarisch 

- voor de mousse - 

4 personen 

 

- voor de chocolate chip blondies - 

6 stuks 

3 repen (240 gram) Mesjokke D.A.R.C. Angel   

185 ml water 

ijsblokjes (zo’n 20-25 stuks) + wat extra water  

 

keukenhulpjes beide recepten: 

2 glazen of metalen kommen die in elkaar passen 

garde en mixer 

4 mooie glazen of kleine schaaltjes 

bakplaat bekleed met bakpapier 

mengkom 

weegschaal en maatbeker 

maatschepje met 1 gram aanduiding 

1 reep (80 gram) Mesjokke Natural Blonde 

100 gram bloem 

120 gram rietsuiker  

50 gram ongezouten roomboter 

10 gram gevriesdroogde frambozen 

+ wat extra voor de garnering (vers mag ook!)  

1 klein scharreleitje  

1 gram bakpoeder 

1 gram baksoda 

1 gram zout 

  

 

Aan de slag  

   Maak eerst de chocolate chip blondies:  

Verwarm de oven voor op 190 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier.  

Meng de bloem met de bakpoeder, baksoda en het zout en zeef boven een kom. Meng in een andere kom de suiker, de boter en het eitje en mix het ongeveer 2 minuten. Voeg daarna 

het bloemmengsel eraan toe en mix nog eens 1 minuut. Hak de Mesjokke Natural Blonde chocolade in kleine stukjes en verkruimel de gevriesdroogde frambozen, meng ze door het 

deeg. Maak balletjes van het deeg (ongeveer 3-4 cm doorsnede) en leg ze op de bakplaat. Er moet ongeveer 5 cm ruimte tussen de balletjes zitten want ze lopen nog flink uit. Bak ze in 

de voorverwarmde oven in ongeveer 10-12 minuten gaar totdat ze goudblond van kleur zijn. Als je de blondies uit oven haalt, zijn ze nog heel zacht, maar zodra ze afgekoeld zijn, 

worden ze krokant van buiten en zacht van binnen. Hak vier afgekoelde chocolate chip blondies in kleine stukjes en zet ze apart en eet de andere twee blondies bij een kopje thee. 

 

   Maak daarna de Mesjokke chocolademousse (volgens de uitvinding van Hervé This): 

Zet een grote kom klaar en vul deze met de ijsblokjes en wat water. Plaats er een iets kleinere kom in en zorg ervoor dat het water uit de grote kom niet in de kleinere kan komen. Zet 

apart. Breek de 3 repen Mesjokke D.A.R.C. Angel in kleine stukjes en doe ze met de 185 ml water in een pan. Verwarm tot de chocolade gesmolten is (blijf erbij want het gaat erg snel, 

niet laten koken!) en roer tot het een gladde massa wordt. Giet de gesmolten chocolade in de kleinere (koude) kom en begin te kloppen met een garde totdat de textuur in een dikke vla 

verandert (duurt 3 tot 5 minuten). Verdeel over 4 glazen (de mousse stijft daarna nog iets verder op) en bestrooi met de stukjes chocolate chip blondies en wat extra verkruimelde 

gevriesdroogde (of verse) frambozen. Geniet ervan     

- een Cooking & Sharing recept om te delen - 

Blue Bottle Gifts 


