
Nagerecht: Mc Toe 
 

 

2204N2 def 

Ingrediënten: 

Macarons: 

40 gr  water  

150 gr suiker 

35 gr  eiwit  

150 gr amandelpoeder 

70 gr  eiwit  

150 gr poedersuiker 

1 tl cacaopoeder 

2 el sesamzaadjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganache: 

1 dl  slagroom  

100 gr  chocolade, puur  

25 gr  boter 

 

 

 

 

 

 

 

Garnituur: 

5 st  takje munt 

2 st  mango, readytoeat 

 

 

 

Afwerking: 

2 el  frambozenjam 

  (suikerarm) 

  poedersuiker 

 

 

Bereidingswijze: 

Macarons (precies afwegen!): 
Kook in een pan het water met de suiker tot suikersiroop naar 
118°C. Klop in een kom 35 gr eiwit met een mixer stijf en schenk 
in een dun straaltje de warme suikersiroop erbij. Klop het eiwit-
schuim met een in circa 10 min koud. 
Meng in een andere kom gezeefde amandelpoeder, de overige 
70 gr eiwitten, gezeefde poedersuiker en cacaopoeder door el-
kaar. Spatel het eiwitschuim er voorzichtig doorheen. Schep de 
massa in een spuitzak met een glad spuitmondje. 
 
Spuit gelijke dopjes van Ø 5 cm op de met bakpapier, beklede 
bakplaat, 2 per persoon. Bestrooi de helft van de macarons met 
sesamzaadjes. Dit worden de bovenste helften van de “burgers”. 
Laat de macarons zo lang mogelijk (tot gebruik) drogen op ka-
mertemperatuur. Bak de macarons dan in circa 13-15 min in een 
oven van 160°C  tot ze krokant zijn, tussentijds controleren. 
 

Ganache: 
Breng de slagroom aan de kook en schenk die op de chocolade-
stukjes, voeg boter toe. Roer goed door en laat afkoelen op 
werkbank.  
Schep de ganache in een spuitzak met een gladde spuitmond en 
laat eventueel weer iets opstijven in de koelkast. 
 
Garnituur: 
Was de munt en pluk de blaadjes. Schil de mango’s en snijd het 
vruchtvlees in 10 plakjes van 5x5 cm en 3 mm dik, dit worden de 
‘plakjes kaas’ op de burger. Snijd 50 ‘frites’ van het overige 
vruchtvlees.  
 
Afwerking: 
Spuit een dopje ganache op de macaronhelft zonder sesamzaad. 
Leg er een plakje mango en een muntblaadje op. Schep er een 
mespuntje frambozenjam op en leg er een macaronhelft met se-
samzaad op. bestuif eventueel met een beetje poedersuiker.   
 
Indekken: 
Dek in met een langwerpig bord met amuse mes en vork. 
 
Presentatie: 
Zie foto: Serveer de Mc Toe in een klein ‘hamburgerbakje’ met 
de ‘frites van mango’ en blaadjes munt als sla. 

 


