
 

 

 

 

 

 

Kruidkoek kerstdessert 
 
 
Ingrediënten voor 6-8 personen 
Knapperige kruidkoek: 
- 1 kruidkoek met rozijnen 
Speculaas mousse: 

- krap 1 theel. Speculaaskruiden 
- 1/2 theel. Piment (gelijke delen kaneel, kruidnagel, nootmuskaat, peper) 
- 125 ml l melk 
- 40 gr. kristal- of basterdsuiker 
- 4 kleine eieren, gesplitst 
- 8 blaadjes gelatine 
- 75 gr witte couverture chocolade 
- 350 ml room 
- Kruidkoek in dunne repen (ca ½ cm) 

Pruimencoulis: 
- 2 eetlepels kristalsuiker 
- 150 g gewelde pruimen zonder pit 
- 25 ml cognac (evt iets meer) 
- 100 ml water 
- 25 ml sinaasappelsap (bij benadering) 
Chocoladevijgen en chocoladedriehoekjes: 
- 6 gewelde vijgen (niet te groot) 
- Sinaasappelsap 
- Cointreau 
- 75 gram pure couverture chocolade 
Geroosterde amandelsnippers 
 
Bereidingswijze 
Knapperig kruidkoek: Snijd 1 kruidkoek in zeer dunne plakjes en haal de 
rozijnen eruit, Snijd de repen die in gewenste vorm (bijvoorbeeld driehoeken). 
Droog deze gedurende enige uren (2,5 uur) op 80 graden in de oven tot ze 
knapperig zijn. 
 
 



Speculaas mousse: 
Roer de specerijen door de melk en verwarm deze en laat even trekken. Roer de 
4 dooiers met de mixer schuimig tot een dikke zachtgele massa met 20 gr 
suiker, giet de hete melk er al roerend bij. Verschoon de pan en doe het geheel 
terug in de pan. Laat de massa onder voortdurend roeren zachtjes warm worden 
(niet koken). Controleer de dikte door een vinger door de saus, die achterop een 
lepel blijft hangen, te halen. Er moet een duidelijke streep achterblijven. Roer er 
dan de geweekte gelatine door en vervolgens de couverture.  
Voor de volgende stappen mag de crème niet te warm zijn! Sla de 4 eiwitten 
stijf met de rest van de suiker en spatel dit door de crème. Spatel tot slot de 
stijf geslagen room door de mousse. 
Bedek de bodem van een platte schaal helemaal vullend met de dunne repen 
ontbijtkoek (op een onderbodem van vershoudfolie zodat de koek er makkelijk 
uit te halen is en bedek de randen met bakpapier) zodat de bodem goed bedekt 
is. Schenk de mousse uit over de bodem en plaats in de koelkast (overnacht). 
 
Pruimencoulis: Laat 2 eetlepels kristalsuiker karameliseren en voeg hier de  
pruimen aan toe en de cognac. Laat deze op zeer zacht vuur garen in ca half 
uur. Voeg eventueel water toe als het te hard gaat. 
Laat de coulis afkoelen er verdun zo nodig met cognac en sinaasappelsap. 
 
Chocoladevijg: Wel de vijgen gedurende een aantal uren of overnacht in 
sinaasappelsap/cointreau.  
Verwarm de kleingesneden chocola in de oven op ca 50 graden (ca 20 – 30 
minuten) tot hij dik vloeibaar is. Dep de vijgen goed af. Zet de vijgen in een 
klein beetje chocola, op bakpapier, om een voetje te maken en laat stollen. 
Begiet met een theelepel de vijgen met de vloeibare chocola en laat opstijven 
(niet aan de chocola trekken of smeren, dan slaat hij wit uit). 
 
Smeer met de zijkant van een taartschep de overige chocola uit tot een dunne 
laag, over een platte plank die met bakpapier is bespannen, en laat afkoelen. 
Snijd er mooie driehoeken uit met een grot scherp mes. 
 
Serveertips: Steek met een metalen vorm de moussevormen uit en leg ze op de 
(met poedersuiker bestrooide) borden. Leg hierop de punten gedroogde 
kruidkoek en de uitgesneden chocoladeblaadjes. Garneer met geroosterde 
amandelsnippers, de coulis en de vijg. 


