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De producten van DELICAL zijn dieetvoedingsmiddelen die bestemd zijn voor specifieke medische doeleinden die onder medisch toezicht gebruikt dienen te 

worden. Ze zijn een aanvulling op de gebruikelijke voeding by ondervoeding of risico op ondervoeding. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Een volledig aanbod voor ondervoede patiënten. 

Zoete klassiekers

Lactosearm

300  
kcal

20 g  
eiwitten

/ 200 ml

300  
kcal

20 g  
eiwitten

/ 200 ml

Melkdrank HP HC natuur en gearomatiseerd 
7 smaken 

Verkrijgbaar in 200 ml en 1 L Verkrijgbaar in 200 ml

Fruitdrank  
Lactosevrij - 4 smaken 

250  
kcal

8,4 g  
eiwitten

/ 200 ml

Verkrijgbaar in 200 ml

188  
kcal

11 g  
eiwitten

/ 125 g

Dessertcrème  
HP HC La Floridine

6 smaken

Gevuld koekje Nutra’Cake
2 recepten

133  
kcal

5,5 g  
eiwitten

/ koekje van 35 g

1 g  
vezels

Verkrijgbaar in een zakje van 315 g en als 
individueel verpakte koekjes van 35 g

400  
kcal

20 g  
eiwitten

/ 200 ml

Lactosearme Effimax 
2.0* of Max. 300-drank 
HP HC  
met* of zonder vezels  
7 smaken

Verkrijgbaar in 200 ml* en 300 ml 

Zonder suiker

Suikervrije  
drank HP HC 
Lactosevrij 
3 smaken

Verkrijgbaar in 200 ml 

Fruitdessert Nutra’Pote
Lactosevrij - 4 smaken

157 
kcal

5,6 g  
eiwitten

/ 125 g

3,1 g  
vezels

Vezels
naar  

smaak 

188  
kcal

12,5 g  
eiwitten

/ 125 g

Lactosearme 
Dessertcrème 
HP HC 
5 smaken

Verkrijgbaar in een pot van 125 g

188 
kcal

12,5 g  
eiwitten

/ 125 g

Suikervrije 
dessertcrème 
HP HC
Lactosevrij 
4 smaken 

Verkrijgbaar in een pot van 125 g

300  
kcal

20 g  
eiwitten

/ 200 ml

7 g  
vezels

5,6 g  
vezels

Verkrijgbaar in een pot van 125 g Verkrijgbaar in een pot van 125 g
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Overzicht

DELICAL helpt u bij de bereiding van lekkere recepten, aangepast op uw 
behoeften en dient tevens als bijvoeding bij ondervoeding. Er zijn zowel 
zoete als hartige gerechten voor uw kleine of grote trek!

Voor de zoute trek

Kalfsragout “op grootmoeders wijze”  �������������������������������������������������������������������������������p� 4

Cake met ham en pruimen  �����������������������������������������������������������������������������������������������������p� 5

Bechamelsaus  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p� 5

Ovenschotel van eend ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������p� 6

Quiche Lorraine ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p� 7

Zalmsteak met zuringsaus en groentengratin ��������������������������������������������������������������p� 8

Voor de zoete trek

Far breton  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p� 7

Kersenclafoutis �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p� 9

Verrine van chocolade en banaan ���������������������������������������������������������������������������������������p� 9

Aardbeiencharlotte  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������p� 10

Crème brûlée “op eigen wijze” �������������������������������������������������������������������������������������������p� 11

Rijstpap met vanillesmaak ���������������������������������������������������������������������������������������������������p� 12

Tiramisu met rode vruchten ������������������������������������������������������������������������������������������������p� 13

Appel-kaneelcrumble �������������������������������������������������������������������������������������������������������������p� 14

Bavarois met frambozen �������������������������������������������������������������������������������������������������������p� 15

Île flottante met karamel ������������������������������������������������������������������������������������������������������p� 16

IJscoupe “évasion” ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p� 17

Muffins met chocoladeglazuur ������������������������������������������������������������������������������������������p� 18

Amandine met peren ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������p� 19
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Bereiding 
Bak de stukjes vlees met de boter in de stoofpot,  
voeg de gehakte uien en de geplette knoflook toe� 
Meng de bloem en de kalfsfond met de witte wijn  
en de flessen Melkdrank DELICAL HP HC Neutraal� 
Doe ze samen met het bouquet garni in de stoofpot  
en kruidt het gerecht�
Schil de wortels en snijd ze in rondjes, doe ze bij de 
bereiding� 
Was de champignons en voeg ze op hun beurt toe  
aan de stoofpot� 
Gedurende ongeveer 40 min� laten sudderen�
Voeg de room en het citroensap toe en laat nog 
gedurende 10 min� verder koken� 
Voeg zout en peper naar smaak toe� 

Ingrediënten
•  2 flessen van 200 ml Melkdrank 

DELICAL HP HC Neutraal 
• 1 kg kalfsvlees
• 100 g licht gezouten boter 
• 1 teentje knoflook (5 g)
• 2 uien (80 g)
• 10 g bloem 
• 14 cl droge witte wijn 
• 20 g gedroogde kalfsfond
• 1 bouquet garni
• 4 wortelen (100 g)
• 100 g Parijse champignons
•  4 eetlepels verse room (48 g)
• het sap van 1 citroen (8 cl)
• zout, peper en nootmuskaat

Voor de lekkerbekken
Om een ragout met een betere smaak en textuur te krijgen, neemt 

u verschillende stukjes kalfsvlees (schouder, borststuk en lendestuk)� 

Alle voedingswaarden van de recepten worden berekend op basis van samenstellingen van de DELICAL-producten, de Ciqual 2013-tabel en de website 
www.les-calories.com. Het gaat om voedingswaarden bij benadering, die kunnen variëren naargelang de samenstelling van de gekozen ingrediënten.  

4 porties Bereiding  
25 min.

Kooktijd  
55 min.

In de stoofpot

Kalfsragout “op grootmoeders wijze’’

786
kcal

90 g  
eiwitten

/ Portie van 520 g

30 g  
koolhydraten

34 g  
vetten
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Ingrediënten 
•  1 fles van 200 ml 

Melkdrank DELICAL  
HP HC Neutraal

• 2 eieren (100 g)
• 100 g bloem
• 1 zakje gist 
•  10 cl zonnebloemolie
• 60 g geraspte gruyère
• 140 g fijngesneden ham
•  50 g gedroogde 

pruimen (van Agen)
• peper, zout

Bereiding 
Verwarm de oven voor op 180 °C� 
Klop de eieren, de bloem,  
de gist, de peper en het zout in  
een grote kom� 
Voeg aan dit mengsel de olie en 
de fles Melkdrank DELICAL HP HC 
Neutraal toe�
Voeg nu de geraspte gruyère toe 
en meng� 
Snijd de pruimen in stukjes, meng 
ze met de spekstukjes en doe alles 
in een niet ingevette bakvorm�

Laat ongeveer 45 minuten in de 
oven bakken� 

Ingrediënten 
•  2 flessen van 200 ml 

Melkdrank DELICAL  
HP HC Neutraal

• 50 g licht gezouten boter 
•  4 eetlepels bloem (48 g) 
• 1 glas melk van 250 ml
• nootmuskaat
• peper, zout

Bereiding 
Laat de boter op een zacht vuurtje in 
een kookpan smelten�
Wanneer de boter gesmolten is 
voegt u de bloem in één keer toe en 
mengt u alles er krachtig doorheen� 
Er mogen zicht geen klonten 
vormen� Indien nodig mengt u het 
geheel met een garde� 
Wanneer dit mengsel begint te 
verkleuren, giet u de melk en 
vervolgens de Melkdrank DELICAL 
HP HC Neutraal in de pot, roert u 
tot het mengsel kookt en zet u het 

vuur lager� Voeg zout en peper toe� 
Op een laag vuurtje laat u het 
mengsel nog 5 minuten sudderen� 
Regelmatig roeren� Naar smaak kunt 
u nootmuskaat toevoegen� 

Voor de lekkerbekken
U kunt de ham vervangen door kip of zalm,  

u kunt smaakmakers toevoegen (tijm, 

basilicum, enz�) en tomaten of wortelen 

gebruiken� U kunt een paar eetlepels verse 

room toevoegen voor een gladder geheel en 

meer calorieën� 

Voor de lekkerbekken
U kunt een rijkere versie maken door 2 eetlepels 

olijfolie en 2 volle eieren toe te voegen die 

zorgen voor 107 kcal en 3 g eiwitten per portie�

Cake met ham en pruimen

4 porties Bereiding  
20 min.

Kooktijd  
45 min.

In de oven 

Bechamelsaus

390
kcal

31 g  
eiwitten

/ Portie van 188 g

17 g 
koolhydraten

22 g  
vetten

306
kcal

13,5 g 
eiwitten

/ Portie van 187 g

23,5 g  
koolhydraten

17,5 g 
vetten

4 porties Bereiding  
20 min.

Kooktijd  
15 min.

In de kookpan
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Bereiding 
Verwarm de oven voor op 210 °C�
Schil de aardappelen en snijd ze in stukken� 
Laat ze gedurende ongeveer 20 min� in gezouten water 
koken� 
Giet ze af en plet ze� 
Voeg vervolgens de Melkdrank DELICAL HP HC Neutraal 
en de boter toe om de puree af te maken�
Haal het vlees van de eendenbouten� 
Hak de sjalotten fijn en snijd de peterselie fijn� 
Laat alles aanbraden in een beetje eendenvet, voeg het 
eendenvlees toe en kruid� 
Leg het eendenvlees in een ovenschotel en breng er de 
puree bovenopaan� 
Verdeel het paneermeel en plaats de schotel gedurende 
20 min� in de oven�

Ingrediënten
•  1 fles van 200 ml Melkdrank 

DELICAL HP HC Neutraal
•  4 gekonfijte eendenbouten (400 g)
• 600 g aardappelen 
• 100 g licht gezouten boter
• 4 sjalotten (50 g)
• 1 bosje peterselie 
• 20 g paneermeel
• zout, peper en nootmuskaat

Voor de lekkerbekken
Gebruik het vet van de gekonfijte eend om de aardappelen te bakken�

Strooi de geraspte kaas over de schotel voor een gerecht dat nog meer 

gegratineerd is!

4 porties Bereiding  
15 min.

Kooktijd  
50 min.

In de oven

Ovenschotel van eend

755
kcal

30 g  
eiwitten

/ Portie van 343 g

44 g  
koolhydraten

51 g  
vetten



7

Ingrediënten 
•  1 fles van 200 ml 

Melkdrank DELICAL  
HP HC Neutraal

• 200 g kruimeldeeg
• 200 g spekjes 
• 30 g licht gezouten boter
• 3 eieren (150 g)
• 20 cl verse room 
• zout
• peper
• nootmuskaat

Bereiding 
Verwarm de oven voor op 180 °C�
Leg het deeg in een vorm en prik 
er gaatjes in met een vork�
Bak de spekjes in een pan  
en verdeel ze over het deeg� 
Voeg een paar stukjes boter toe� 
In een kom mengt u de eieren 
met de room en de fles Melkdrank 
DELICAL HP HC Neutraal� 
Voeg zout, peper en  
nootmuskaat toe� 

Giet dit mengsel op het deeg in 
de vorm� 
Laat gedurende 45 tot 50 minuten 
bakken in een oven op 180 °C�

Ingrediënten
•  1 fles van 200 ml 

Melkdrank DELICAL  
HP HC Vanille  

• 100 g bloem 
• 50 g suiker 
• 2 eieren (100 g)
• 15 cl melk
• 50 g pruimen 

Bereiding 
Meng de bloem, de suiker en de 
eieren� Verwarm de melk en de fles 
Melkdrank DELICAL HP HC Vanille 
gedurende een paar minuten, giet 
de lauwe melk bij de bereiding� 
Giet het deeg in een rechthoekige 
en vooraf ingeboterde schotel� 
Leg de pruimen op het deeg� 
Laat gedurende 30 min� bakken  
in een voorverwarmde oven  
op 200 °C�

Voor de lekkerbekken
Voeg geraspte kaas toe voor een nog  

rijkere bereiding� 
Maak varianten op het recept door de  

spekjes te vervangen door kip of tonijn� 

Voeg tomaten of uien toe als een variatie  

op het thema� 

Voor de lekkerbekken
U kunt de pruimen vervangen door 

gedroogd fruit (krenten, vijgen, abrikozen) 

of partjes appel of peer die in rum werden 

ondergedompeld�

Om te vermijden dat het fruit naar de 

bodem zakt kunt u het in bloem rollen en 

het halverwege de baktijd aan de bereiding 

toevoegen� 

Quiche Lorraine

4 porties Bereiding  
15 min.

Kooktijd  
45 min.

In de oven

Far Breton

666
kcal

18,5 g 
eiwitten

/ Portie van 245 g

40 g  
koolhydraten

48 g  
vetten

366
kcal

7 g  
eiwitten

/ Portie van 163 g

44 g  
koolhydraten

18 g  
vetten

4 porties Bereiding  
10 min.

Kooktijd  
30 min.

In de oven
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Ingrediënten
Voor de zalm met zuring: 

•  1 fles van 200 ml Melkdrank 
DELICAL HP HC Neutraal

•  4 zalmsteaks van elk 150 g 
• 2 sjalotten (20 g)
• 100 g zuring
• 10 cl droge witte wijn 
• 20 cl verse room
• 50 g licht gezouten boter
• zout, peper en Espelettepeper

Voor de groentengratin:

•  1 fles van 200 ml Melkdrank 
DELICAL HP HC Neutraal

• 2 uien (100 g)
• 2 rode paprika’s (150 g)
• 2 groene paprika’s (150 g)
• 2 kleine courgettes (200 g)
• 2 kleine aubergines (200 g)
• 2 eieren (100 g)
• 100 g geraspte emmentaler
• 20 g olijfolie
• peper, zout Voor de lekkerbekken

Voor een fijne en gladde zuringsaus zet u de mixer in de saus voordat u deze serveert�

Bereiding 
De zalmsteak:
Pel de sjalot en hak hem fijn� Verwijder de stelen van de 
zuring� Doe de sjalot en de witte wijn in een kookpan en 
laat reduceren� 
Giet de verse room en 1 fles melkdrank DELICAL HP HC 
Neutraal over de sjalotjes en breng aan de kook� 
Voeg dan de zuring toe en laat 10 min� sudderen� 
Op het laatste ogenblik voegt u de stukjes boter toe  
en roert u het mengsel met een klopper� 
Leg de zalmsteaks op de grill, draai ze na 5 tot 6 min� om� 
Kruiden en klaar� 
Bij het serveren giet u de zuringfondue over de gegrilde 
zalmsteaks� 

De groentengratin:
Schil en was de groenten, snijd ze in even grote 
stukken� Doe olijfolie in een braadpan en fruit ze 
gedurende 15 min�
In een kom mengt u de gefruite groenten met de 
eieren, de fles melkdrank DELICAL HP HC Neutraal en 
de geraspte kaas� Doe alles in een gratinschotel en zet 
gedurende 15 min� in een oven op 210 °C�

4 porties Bereiding  
20 min.

Kooktijd  
50 min.

In de kookpan  
& grill

Zalmsteak met zuringsaus  
en zijn groentengratin

674
kcal

39 g  
eiwitten

/ Portie van 623 g

17 g  
koolhydraten

50 g  
vetten
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Ingrediënten 
•  2 flessen van 200 ml 

Melkdrank DELICAL  
HP HC Neutraal

• 300 g kersen 
• 80 g bloem
•  60 g bruine suiker in 

poedervorm
• 4 eieren (200 g)
•  2 eetlepels olie (30 g)
• 1 stuk boter (4 g)

Bereiding 
Was, droog en ontpit de kersen� 
Meng de bloem, de suiker, de 
flessen Melkdrank DELICAL HP 
HC Neutraal, de olie en de eigelen  
in een kom� 
Klop de eiwitten apart tot sneeuw 
en voeg ze vervolgens toe aan  
de bereiding� 
Leg de kersen in een beboterde 
vorm en giet er het mengsel over� 
Plaats in een oven van 180 °C,  

laat bakken gedurende 30 tot  
35 minuten� 

Ingrediënten 
•  2 cupjes van 125 g 

Dessertcrème DELICAL 
HP HC La Floridine 
Chocolade

•  3 cupjes van 125 g 
DELICAL Nutra’Pote 
Appel Banaan 

• 2 kleine bananen (200 g)

Bereiding 
Mix de bananen en meng ze  
met de DELICAL Nutra’Pote  
Appel-Banaan� 
Verdeel 100 g Dessertcrème 
DELICAL HP HC La 
Floridine Chocolade en het 
bananenmengsel Nutra’Pote  
over 4 glaasjes�

Voor de lekkerbekken
Versier uw verrine met een schijfje banaan en 

koekjeskruimels/geschaafde amandelen en  

werk af met een toefje slagroom�

U kunt verschillende smaken van de 

dessertcrème (vanille, aardbei op patisseriewijze, 

praliné, abrikoos, koffie), van Nutra’Pote (Appel, 

Appel Abrikoos, Appel Aardbei) en verschillende 

soorten vers en gedroogd fruit combineren�

Voor de lekkerbekken
Om te vermijden dat de fruitstukjes naar de 

schotelbodem zakken kunt u ze in bloem rollen� 

Voor een dessert met meer aroma kunt u een 

melkdrank Vanille in plaats van een melkdrank 

Neutraal gebruiken� 

Kersenclafoutis 

4 porties Bereiding  
20 min.

Kooktijd  
30 min.

In de oven

Verrine chocolade-banaan 

203
kcal

19 g  
eiwitten

/ Portie van 269 g

17 g  
koolhydraten

6,5 g  
vetten

314
kcal

14 g  
eiwitten

/ Portie van 250 g

52 g  
koolhydraten

5,5 g  
vetten4 porties Bereiding  

15 min.

Kan worden aangepast in geval 

van LACTOSE-INTOLERANTIE  

> de melkdrank vervangen door 
een lactosevrije drank!

Kan worden aangepast in geval 

van LACTOSE-INTOLERANTIE  

> de melkcrème vervangen door 
een lactosevrije crème!

Dikke textuur,
is geschikt  

bij dysfagie



10

Bereiding 
Was de aardbeien en snijd ze in rondjes� Doe ze in een 
kom en meng ze met de suiker� 
Voeg de room en de fles Melkdrank DELICAL HP HC 
Neutraal toe en meng voorzichtig�
Leng de siroop met water aan in een glas� Dompel er de 
koekjes één voor één snel in� 
Leg de vochtige koekjes in een bakvorm� Begin met de 
bodem, leg daarna de koekjes aaneensluitend tegen de 
randen van de bakvorm�  
Daarna giet u de helft van de aardbeienbereiding op  
de koekjeslaag� Bedek deze laag met koekjes die u goed 
aansluitend aanbrengt� Herhaal deze handeling� 
Neem een bordje met de grootte van de bakvorm en  
leg het op de charlotte� Druk het geheel lichtjes aan� 
Plaats de charlotte minimaal 3 uur en idealiter 12 uur  
in de koelkast� 
Om te serveren ontvormt u haar op een schotel en 
versiert u haar naar believen� 

Ingrediënten 
•  1 fles van 200 ml Melkdrank 

DELICAL HP HC Neutraal
• 500 g aardbeien 
•  300 g lange vingers 
• 75 g poedersuiker
•  3 eetlepels aardbeien- of 

citroenstroop (42 g)
• 5 cl verse room 

Voor de lekkerbekken
U kunt de lange vingers vervangen door boudoirs of roze koekjes uit Reims, 

voor hun mooie kleur� 

Dompel de koekjes maar lichtjes onder om te vermijden dat ze breken� 

Dompel de koekjes enkele seconden onder in de stroop en breng ze goed 

tegen elkaar aangedrukt in de vorm aan� 

Om het ontvormen te vergemakkelijken kunt u een bakfolie in de bakvorm 

aanbrengen, ongeacht welke bakvorm u kiest� 

6 porties

Aardbeiencharlotte  

440
kcal

8,5 g  
eiwitten

/ Portie van 195 g 

70 g  
koolhydraten

14 g  
vetten

Bereiding  
20 min.

Rusttijd 
12 uur
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Bereiding 
Klop de eigelen en het suiker tot  
u een wit mengsel verkrijgt� 
Snijd de vanillestok in de lengte door�  
Verwijder de zaadjes met een mes en doe ze in het 
schuimige mengsel� 
Voeg de vloeibare room en 200 g Dessertcrème DELICAL 
HP HC La Floridine Vanille toe terwijl u deze  
met de klopper mengt� 
Verdeel het mengsel over de 4 schaaltjes en zet ze 
gedurende ongeveer 50 min� in de oven op 120 °C� 
Na het bakken laat u ze minimaal 2 uur in de koelkast 
opstijven�
Bij het serveren strooit u de bruine suiker over de crèmes 
en karameliseert u de suiker met een brander�

Ingrediënten
•  2 cupjes van 125 g Dessertcrème 

DELICAL HP HC La Floridine 
Vanille 

• 6 eigelen 
• 100 g poedersuiker 
• 40 g bruine kandijsuiker 
• 20 cl vloeibare room 
• 1 vanillestokje

Voor de lekkerbekken
Voeg een beetje sinaasappelbloesem toe om uw crème brûlée 

een persoonlijk tintje te geven� 

Hebt u geen brander, dan kunt u de crème op hoge temperatuur 

onder de ovengrill karameliseren� 

4 porties

Crème brûlée “op eigen wijze”

436
kcal

10 g  
eiwitten

/ Portie van 162 g

45 g  
koolhydraten

24 g  
vetten

Bereiding  
20 min.

Kooktijd  
50 min.

In de oven

Textuur van dikke room,
is geschikt  

bij dysfagie

Rusttijd
2 uur
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Bereiding 
Snijd de vanillestok in de lengte door en dompel  
hem onder in de kookpan met melk� 
Verwarm het geheel� 
Spoel de rijst met water en doe hem bij de melk,  
samen met de 2 flessen Melkdrank DELICAL HP HC  
met Vanillesmaak, zodra de melk begint te koken� 
Zet het deksel op de pan en laat gedurende 1 uur  
zachtjes koken� 
Net voordat deze tijd verlopen is, haalt u het  
vanillestokje uit de pan, voegt u de suiker toe en  
mengt u met een lepel� 
Vul 4 kleine schaaltjes en laat afkoelen�

Ingrediënten 
•  2 flessen van 200 ml Melkdrank 

DELICAL HP HC Vanille 
• 120 g dessertrijst
• 60 cl melk
• 50 g suiker
• 1 vanillestokje 

Voor de lekkerbekken
Voeg een eetlepel karamel (of gezouten boter)  

aan de rijst toe voor nog meer smaak� 

Wenst u een originele toets aan uw dessert te geven, dan kunt  

u de vanilledrank door een andere smaak vervangen (Karamel, Koffie, 

Chocolade, …)�

4 porties

Rijstpap met vanillesmaak

301
kcal

12 g  
eiwitten

/ Portie van 283 g

52 g  
koolhydraten

5 g  
vetten

Bereiding  
15 min.

Kooktijd  
60 min.

In de kookpan
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Bereiding 
Hou een paar stukjes fruit apart om de glaasjes te 
versieren en mix de rest� 
Klop de eiwitten tot sneeuw�
Meng de suiker, de eigelen, de mascarpone en de fles 
Melkdrank DELICAL HP HC Rode vruchten� 
Voeg voorzichtig de tot sneeuw geklopte eiwitten toe�
Voor het garneren in de 4 glaasjes:
leg het koekje op de bodem, bedek het met de fruitpuree 
en de mascarponebereiding� 
Eindig met een garnering van de verse vruchten� 

Ingrediënten
•  1 fles van 200 ml Melkdrank 

DELICAL HP HC Rode vruchten 
• 100 g aardbeien
• 100 g frambozen
• 100 g mascarpone
• 50 g poedersuiker
• 2 eieren (100 g)
• 12 lange vingers (96 g)

Voor de lekkerbekken
Dompel de koekjes onder in een scheutje kirsch voor een 

krachtiger dessert� 

4 porties

Tiramisu met rode vruchten

360
kcal

11 g  
eiwitten

/ Portie van 187 g

43 g  
koolhydraten

16 g  
vetten

Bereiding  
20 min.
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Bereiding 
Meng de bloem, de suiker, de boter en het 
amandelpoeder in een kom� Stop met mengen zodra  
het deeg er als grof zand gaat uitzien� 
In de (voor de oven geschikte) potjes of schaaltjes brengt 
u op de bodem het Fruitdessert DELICAL Nutra’Pote 
Appel aan, waaronder kaneel werd gemend, en 
verkruimel er het crumbledeeg over� 
Zet meteen in de oven op 210 °C gedurende  
ongeveer 15 min� Stop met bakken zodra de crumble 
mooi verkleurd is� 
Lauw serveren�

Ingrediënten
•  3 cupjes van 125 g Fruitdessert 

DELICAL Nutra’Pote Appel 
• 50 g bloem 
• 50 g poedersuiker
• 50 g zachte licht gezouten boter 
• 50 g amandelpoeder
• 10 g kaneelpoeder

Voor de lekkerbekken
Nog lekkerder met een bolletje vanille-ijs er bovenop� 

Voor nog meer smaak kunt u aan uw crumble pijnboompitten, 

amandelen, hazelnoten of walnoten toevoegen�

Serveersuggesties: met sorbet, ijs, yoghurt, Engelse room, 

slagroom, karamelstroop, … 

4 porties

Appel-kaneel-crumble

382
kcal

7 g  
eiwitten

/ Portie van 153 g

47 g  
koolhydraten

18 g  
vetten

Bereiding  
5 min.

Kooktijd  
15 min.

In de oven
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Bereiding 
Meng de kwark, de fles Melkdrank DELICAL HP HC Rode 
vruchten, de suiker en 400 ml vruchtencoulis  
in een kom�
Pers het citroensap in een kookpan en voeg er gelatine 
aan toe, breng een paar seconden aan de kook en giet  
dit op het vorige mengsel� 
Klop de eiwitten tot sneeuw en voeg toe aan de 
bereiding� 
Leg de DELICAL Biscuit Nutra’Cake in een kleine 
bakvorm van ongeveer 8 cm en bedek hem met het 
frambozenmengsel� 
Idealiter 12 uur voor het nuttigen in de koelkast plaatsen� 
Op het ogenblik van het serveren ontvormt u de bavarois 
en legt u er een framboos bovenop� 
Breng de rest van de 100 g frambozencoulis aan rondom 
uw bavarois�

Ingrediënten
•  1 fles van 200 ml Melkdrank 

DELICAL HP HC Rode vruchten 
•  4 DELICAL Biscuit Nutra’Cake 

Framboos 
• 200 g kwark 
•  20 g gelatinepoeder of 6 g agar-agar
• 120 g frambozen
• 500 ml frambozencoulis
• 50 g poedersuiker
• 1 citroen (80 g)
• 2 eieren (100 g)

Voor de lekkerbekken
Voeg een paar blaadjes munt of basilicum toe voor een frisse smaak� 

4 porties

Bavarois van frambozen

470
kcal

19 g  
eiwitten

/ Portie van 353 g

76 g  
koolhydraten

10 g  
vetten

Bereiding  
20 min.

Een paar  
seconden  

bakken

Rusttijd
12 uur
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Bereiding 
Klop de eiwitten met een snuifje zout tot sneeuw en voeg 
daarna 50 g basterdsuiker toe�
Laat 2 liter water borrelen in de kookpan� Dompel de 
opgeklopte eiwitten èèn voor èèn in het water� 
Laat ze 2 min� pocheren terwijl u ze omdraait�
Haal ze uit het water met een schuimspaan en leg ze op 
een absorberend papiervel�
Meng de lactosevrije Dessertcrème DELICAL HP HC 
Karamel en de lactosevrije DELICAL EffiMax 2�0-drank HP 
HC Karamel met elkaar tot een homogeen mengsel�
Neem 4 schaaltjes, giet er het mengsel van de lactosevrije 
Dessertcrème DELICAL HP HC Karamel en de lactosevrije 
DELICAL EffiMax 2�0-drank HP HC Karamel in en leg er de 
tot sneeuw geklopte eiwitballetjes bovenop�
Maak een karamelstroop op een laag vuurtje met de 50 g 
overblijvende suiker� 
Giet de karamel op de bovenkant van de îles flottantes� 

Ingrediënten
•  2 cupjes 125 g lactosevrije 

Dessertcrème DELICAL HP  
HC Karamel 

•  2 flessen 200 ml lactosevrije 
DELICAL EffiMax 2.0-drank HP 
HC Karamel

• 4 eiwitten (128 g)
• 50 g basterdsuiker 
• 50 g suiker voor de karamel 
• 1 snuifje zout

Voor de lekkerbekken
Voeg een paar snippers amandelen op uw îles flottantes toe om 

ze iets krokanter te maken� 

Voor een identieke decoratie als op de foto: vorm karamelspiralen 

op een vel vetvrij papier� 

Leg de karamel op de îles flottantes�

4 porties

Île flottante met karamel 

444
kcal

23 g  
eiwitten

/ Portie van 207 g

59 g  
koolhydraten

12 g  
vetten

Bereiding  
15 min.

Kooktijd  
15 min.

In de kookpan

Is geschikt voor personen met een 

LACTOSE-INTOLERANTIE 
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Bereiding 
Voor de sorbet: 
Verwarm de rietsuikerstroop tot 90 °C terwijl u er de  
agar-agar aan toevoegt� Laat afkoelen� 
Doe alle ingrediënten in een blender en mix tot u een 
gladde puree verkrijgt� 
Zet de bereiding gedurende minstens 30 min� in de 
ijsmachine� 
Maak 4 sorbetbollen en bewaar ze in de diepvriezer� 
Voor het vanille-ijs:
Dezelfde werkwijze� Meng 200 g Dessertcrème DELICAL 
HP HC La Floridine Vanille met de andere ingrediënten en 
doe de bereiding in de ijsmachine�
Verdeel uw ijs- en sorbetbollen over de 4 ijsbekers  
en versier met een kattentong� 

Ingrediënten
Voor de sorbet:

•  1 fles van 200 ml DELICAL Fruit 
Drank Mango Abrikoos 

• 100 g mangopuree 
• 100 g abrikozenpuree
• 5 cl rietsuikerstroop 
• 2 g agar-agar of 6 g gelatine
• Het sap van 1 limoen (8 cl)

Voor het ijs:

•  2 cupjes van 125 g Dessertcrème 
DELICAL HP HC La Floridine 
Vanille 

• 5 cl rietsuikerstroop 
• 2 g agar-agar of 6 g gelatine
• 20 cl crème anglaise 
• 4 kattentongen (12 g)

Voor de lekkerbekken
Versier uw ijsbekers met een paar stukjes exotisch fruit�

4 porties

IJscoupe “évasion’’

302
kcal

15 g  
eiwitten

/ Portie van 236 g

47 g  
koolhydraten

6 g  
vetten

Bereiding  
30 tot 45 min.

Een paar 
 minuten

koken

In de kookpan
en ijsmachine
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Bereiding 
Verwarm de oven voor op 180 °C�
Laat de boter smelten in de kookpan op een laag vuurtje� 
Breek de eieren in een grote kom� 
Voeg de suiker toe en klop op� 
Voeg daarna de gesmolten boter en 200 g Dessertcrème 
DELICAL HP HC La Floridine Chocolade toe�
Meng opnieuw� 
Voeg de bloem en gist toe� 
Vul uw muffinvormen voor 2/3 en laat ongeveer 20 min� 
in de oven bakken�
Ondertussen laat u de chocolade au bain marie smelten�
Haal de muffins uit de oven, wacht 5 minuten en glaceer 
ze met de gesmolten chocolade�

Ingrediënten
•  2 cupjes van 125 g Dessertcrème 

DELICAL HP HC La Floridine 
Chocolade  

• 100 g bloem 
• 20 g poedersuiker
• 30 g chocolade
• 24 g boter 
• 2 eieren (100 g)
• 1 zakje gist 
• 1 snufje zout

Voor de lekkerbekken
Voeg een paar suikerdecoraties toe om uw muffins nog mooier te maken�

Open de oven niet gedurende de eerste 10 minuten om te vermijden dat 

ze inzakken� Om gemakkelijker te werken gebruikt u siliconen vormen 

zodat u de muffins gemakkelijk uit de vorm kunt halen� 

4 porties

Muffins met chocoladeglazuur

301
kcal

9 g  
eiwitten

/ Portie van 119 g

37 g  
koolhydraten

13 g  
vetten

Bereiding  
15 min.

Kooktijd  
25 min.

In de oven
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Bereiding 
Verwarm de oven voor op 200 °C�
Leg het bladerdeeg in de taartschotel�
Laat de peren uitdruipen en leg ze op het deeg�
In een kom mengt u 200 g Dessertcrème DELICAL  
HP HC La Floridine Vanille met de eieren, de suiker  
en het amandelpoeder� 
Giet dit mengsel over de peren� 
Zet ongeveer 40 min� in de oven� 

Ingrediënten
•  2 cupjes van 125 g Dessertcrème 

DELICAL HP HC La Floridine 
Vanille 

• 200 g zanddeeg 
• 300 g peren in siroop 
• 30 g suiker 
• 2 eieren (100 g)
• 100 g amandelpoeder

Voor de lekkerbekken
U kunt de peren vervangen door abrikozen op siroop�   

Bak de amandelschilfers gedurende 1 minuut in een pan  

en strooi ze daarna over uw taart� Dit geeft een krokante  

touch en lekkere karamelsmaak aan uw taart!

Amandine met peren

436
kcal

14 g  
eiwitten

/ Portie van 233 g

41 g  
koolhydraten

24 g  
vetten

4 porties Bereiding  
10 min.

Kooktijd  
40 min.

In de oven
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Vervaardigd in Frankrijk

Meer dan 

25 producten

en 90 smaken


