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CHOCOLADEKOMMETJES MAKEN 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 8-10 KOMMETJES 

 140 gram pure 
chocolade met ca. 74% 
cacao bestanddelen 

 Kleine ballonnetjes 

 

OOK NODIG 

 Siliconen bakmat of 
bakpapier  

 Paletmes, spatel  
 kookthermometer 

 

 

 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 10 minuten 
Bereiden: 30-35 minuten 

 

Bij het tempereren van chocolade op de gemakkelijke manier smelt 
je 100 gram chocolade au bain-marie en vervolgens haal je de kom 
weg van de pan met heet water en voeg je de resterende 40 gram 
in stukjes toe. De verhouding is belangrijk omdat hierdoor de 
chocolade knapperig wordt.  

Blaas de ballonnetjes op en spoel even onder de kraan. Vaak zit er 
een poeder op dat je niet in je eten wilt. Droog ze goed af! Als de 
ballonnetjes nog nat zijn blijft de chocolade niet plakken.  

Leg een vel bakpapier of siliconenmatje op je werkblad. Ik gebruik 
geen gewoon bakpapier, maar een soort anti-aanbakpapier. Test bij 
twijfel even of de chocolade na het uitharden wel loslaat! Je kunt 
ook speciaal plastic kopen voor het werken met chocolade. 

Om chocolade goed te kunnen tempereren heb je eigenlijk een 
kookthermometer nodig. De chocolade mag namelijk niet warmer 
worden dan 40 graden. Heb je die niet, houd dan aan dat als de 
chocolade nét gesmolten is, de temperatuur ongeveer oké is.  

Vul een pan met een bodempje water. Hang een schaal of kom die 
hittebestendig is in de pan en zorg dat deze het water niet raakt. 
Voeg de 100 gram chocolade toe. Breng het water tegen de kook 
aan. Roer voorzichtig (je wil geen lichtbellen) met een siliconen 
spatel tot de chocolade is opgelost. Controleer de temperatuur met 
de thermometer. 

Is de chocolade 40 graden haal hem dan van de pan en zet de kom 
op een handdoek. Voeg de overige chocolade toe en laat deze al 
roerend smelten.  

Laat de gesmolten chocolade afkoelen tot een temperatuur van ca. 
30 graden. Doop nu het eerste ballonnetje in de chocolade, haal 
omhoog en zet op het bakpapier. Laat niet te lang uitdruppen, dan 
is er niet voldoende voor het voetje. Druk niet te hard aan als je het 
ballonnetje neerzet, want dan wordt dat punt van het kommetje 
ook heel erg dun met als risico een gaatje wanneer je het oppakt.  

Laat de chocola stollen (minstens een kwartier) tot deze volledig 
uitgehard is. Prik of knip een gaatje in de ballon en verwijder deze 
voorzichtig.  

Bewaar in een afgesloten bus op een koele plaats.  
 


