
Hazelnootspijs



Royal Steensma  is met zijn Damco spijzen  al jaren marktleider in spijs. Mede vanwege haar positie streeft Royal Steensma 
in deze,  toch wat traditionele,  productgroep naar innovatie. Onze nieuwste innovatie is Damco hazelnootspijs! 
Hazelnoten zijn al jaren razend populair bij jong en oud. Overal waar je komt zie je concepten met hazelnootpasta en met 
name jongeren zijn hier gek op.  Royal Steensma speelt hier ook voor de bakkerij op in door met een hoogwaardige kwaliteit 
hazelnootspijs te introduceren, die een verhouding van 1 op 1 heeft. Deze spijs kunt u gebruiken als vulling maar hij is ook 
te gebruiken in bijvoorbeeld beslag en room. Of wat dacht u van onze hazelnootbonkjes, geïnspireerd op Italiaanse koekjes. 
Hiervoor verwerkt u de hazelnootspijs zoals u gewend bent om met bitterkoekspijs te doen. Het resultaat is een heerlijk 
en eerlijk koekje! 

De recepturen in deze brochure zijn ontwikkeld in samenwerking met ons salesteam Ambacht, zodat zij u kunnen voorzien 
van passend advies. 

Veel leesplezier & inspiratie toegewenst. 

Royal Steensma
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Hazelnoot tulband
Uitkomst: ca. 4 stuks

1.150 gram Damco cakemix warme methode
400 gram Gesmolten roomboter 40°C
500 gram Heel ei

100 gram Water

350 gram Damco Hazelnootspijs

Baktemperatuur: 160 °C (conventionele oven)

Baktijd: Ca. 60 minuten

Werkwijze: Draai de Damco hazelnootspijs met het ei en water glad. Voeg de Damco cakemix 
warme methode toe en draai 2 minuten in de tweede versnelling het beslag luchtig. 
Voeg daarna de gesmolten boter (max 40 °C graden) toe en draai 2 minuten in de eer-
ste versnelling door. Vul de ingesmeerde tulbandvorm met 600 gram beslag. Plaats de 
tulbandvorm op de bakplaat met karton. 

Afwerking: Werk de tulband af met Chocuise souplesse hazelnoot (dit gaat beter als de tulband 
bevroren is) en decoreer met gesuikerde hazelnootjes.

Indicatie bruto grondstoffenprijs: € 1,90 per stuk.
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Hazelnootcupjes
Uitkomst: ca. 75 stuks

1.100 gram Damco kompleet croûtepoeder
480 gram Roomboter

120 gram Water

Spijs

1.000 gram Damco hazelnootspijs

60 gram Heel ei
80 gram Water

Baktemperatuur: 200°C (conventionele oven)

Baktijd: Ca. 15 minuten

Werkwijze: Damco kompleet croûtepoeder en roomboter in de kruim draaien, vervolgens het 
water toevoegen en een glad deeg zetten. Zodra het deeg door elkaar gedraaid is, 
stoppen met  mengen en het deeg  koelen.     
Het gekoelde deeg uitrollen op 2 mm dik en plakjes uitsteken met een kartelsteker 
van 6 cm ø. Deze in de gesmeerde hazelino bakjes leggen. Hierop een bolletje 
afgeslapte hazelnootspijsvulling van 15 gram spuiten. 

Afwerking: Het gevulde cupje bestrooien met hazelnootschaafsel en bestuifen met Damco 
kompleet florentinerpoeder.

Indicatie bruto grondstoffenprijs: € 0,15 per stuk.
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Hazelnoot- & perentaartje
Uitkomst: ca. 12 stuks

1.100 gram Damco kompleet croûtepoeder
480 gram Roomboter

120 gram Water

Spijs
1.000 gram Damco hazelnootspijs

60 gram Heel ei

80 gram Water

Vulling  
1.000 gram Water

400 gram Damco kompleet R poeder
1.450 gram Frucaps perenvulling

Baktemperatuur: 160°C (conventionele oven)

Baktijd: Ca. 35 minuten

Werkwijze: Damco kompleet croûtepoeder en roomboter in de kruim draaien, vervolgens het 
water toevoegen en een glad deeg zetten. Zodra het deeg door elkaar gedraaid is, 
stoppen met  mengen en het deeg  koelen. 
Het gekoelde deeg uitrollen op 4 mm dikte en uitsteken met een ring van 22 
cm ø. De plak deeg in een gesmeerde taartpan van 18 cm leggen en hier 80 gram 
afgeslapte Damco hazelnootspijs op spuiten. Hier 120 gram Frucaps perenvulling op 
scheppen. Het taartje met 120 gram gele room, mooi gelijkmatig met een gladde spuit, 
dichtspuiten.    

Afwerking: Als de taartjes zijn afgekoeld eerst invriezen en dan pas lossen. Afwerken met 200 gram 
opgeslagen slagroom, bestrooien met Royal Granola en bestuiven met Damcosnow.

Indicatie bruto grondstoffenprijs: € 2,95 per stuk (met slagroom) 
Indicatie bruto grondstoffenprijs: € 1,95 per stuk (zonder slagroom)
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Hazelnoot gangmakers
Uitkomst: ca. 38 stuks

1.100 gram Damco kompleet croûtepoeder 
480 gram Roombooter

120 gram Water

Cake
1.150 gram Damco cakemix warme methode
400  gram Roomboter (gesmolten 40°C)

500 gram Heel ei

100 gram Water

350 gram Damco hazelnootspijs

Spijs
1.000  gram Damco hazelnootspijs

60 gram Heel ei

80 gram Water

Baktemperatuur: kap 190°C en vloer 180°C(conventionele oven) 

Baktijd: Ca. 20 minuten

Werkwijze: Damco kompleet croûtepoeder en roomboter in de kruim draaien, vervolgens het wa-
ter toevoegen en een glad deeg zetten. Zodra het deeg door elkaar gedraaid is, stoppen 
met mengen en het deeg koelen. Het gekoelde deeg uitrollen op 1,5 mm dikte.Met 
gangmaker-ring een plakje uitsteken en op de bakplaat plaatsen met een gesmeer-
de gangmaker-ring erop. Spuit 30 gram Damco hazelnootspijs in het midden op het 
croûtedeeg. Draai de Damco hazelnootspijs met het ei en water glad. Voeg Damco ca-
kemix warme methode toe en draai 2 minuten in de tweede versnelling het beslag 
luchtig. Voeg daarna de gesmolten boter (max. 40°C) toe en draai 2 minuten in de 
eerste versnelling door.  Spuit 50 gram cake over de hazelnootspijs. 

Afwerking Verwarm de Chocuise souplesse hazelnoot tot 45 °C en haal de hazelnoot gangma-
kers 1 cm door. Slinger hier met Chocuise souplesse puur nog een sierlijk streepje 
overheen.

Indicatie bruto grondstoffenprijs: € 0,25 per stuk.
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Tartelette noisette
Uitkomst: ca. 57 stuks

1.100 gram Damco kompleet croûtepoeder
480 gram Roomboter

120 gram Water

Vulling

1.000 gram Damco hazelnootspijs
60 gram Heel ei

80 gram Water

Ganache

1.000 gram Chocuise souplesse hazelnoot

400 gram Slagroom (ongezoet)

200 gram Stroop confiseurs

200 gram Frucaps spiegelgelei neutraal

100 gram Boter (zacht)

Baktemperatuur: 220°C (conventionele oven)

Baktijd: Ca. 20 minuten

Werkwijze: Damco kompleet croûtepoeder en roomboter in de kruim draaien, vervolgens het 
water toevoegen en een glad deeg zetten. Zodra het deeg door elkaar gedraaid is, 
stoppen met  mengen en het deeg  koelen. Het gekoelde deeg uitrollen op 2  mm dikte, 
banen snijden van 2 cm bij 19 cm en deze even terugkoelen.
In gesmeerde ringen van 5cm ø een strookje croûtedeeg tegen de rand plaatsen en 
onderin de ring een uitgestoken plakje croûtedeeg van 4,5 cm ø plaatsen. Spuit hier in 
20 gram hazelnootspijs. Verwijder na het bakken gelijk de ringen

Ganache: Breng de slagroom, samen met de Stroop confiseurs, aan de kook en vermeng deze 
met de gesmolten Chocuise souplesse hazelnoot. Meng vervolgens de Frucaps spie-
gelgelei neutraal en als laatste de zachte roomboter erdoor. Vul de tartelettes tot de 
rand met de ganache en werk af met decoratie van Chocuise souplesse melk.

Indicatie bruto grondstoffenprijs: € 0,52 per stuk.
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Torta di nocciole 
Uitkomst: ca. 10 stuks

 1.000 gram Damco kapselmix superieur
 800 gram Heel ei

200 gram Water

500 gram Damco hazelnootspijs
 25 gram Cedro citroenrasp

 Mousseline:

300 gram Damco banketbakkerspoeder R
3.000 gram Volle melk

1.200 gram Damco hazelnootspijs
1 stuk Vanillepeul

1.500 gram Roomboter (zacht)

Baktemperatuur: 170°C (conventionele oven)

Baktijd: Ca. 30 minuten

Werkwijze: Maak de Damco hazelnootspijs mals met het water (heet) en vermeng met het ei en 
de Damco kapselmix superieur. Klop het gedurende 10 minuten op in de hoogste 
versnelling en verdeel over 10 ingevette ringen van 16 cm Ø en bak af. 
Damco banketbakkerspoeder R met 300 gram melk gladroeren. De resterende melk 
met het leeggeschraapte vanillepeultje samen met Damco hazelnootspijs (erin 
oplossen) en al roerende aan de kook brengen. Familie maken met het eerste mengsel 
en de gehele massa goed laten doorkoken, waarna de room na afkoelen gereed is.
Na het afkoelen kan de massa in de planeetmenger worden losgeklopt en kan de 
zachte boter eronder geroerd worden.

Opbouw: Snij de afgekoelde taartjes 1 x doormidden en verdeel er de hazelnootmousseline over. 
Plaats de kap terug, masceer met de hazelnootmousseline en zet aan met Nougatine 
hazelnoot (ca. 200 gram), werk af naar eigen inzicht.

Indicatie bruto grondstoffenprijs: € 3,25 per stuk.
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Hazelnootbonkjes
Uitkomst: ca. 65 stuks

1.000 gram Damco hazelnootspijs
70 gram Heel ei

Poedersuiker

Baktemperatuur: vloer 200°C kap 240°C (conventionele oven)

Baktijd: Ca. 9 minuten

Werkwijze: Damco hazelnootspijs en ei mengen. De afgeslapte hazelnootspijs tot pillen rollen 
(dikte van een amandelstaaf). Koekjes snijden van 16 gram. De koekjes per stuk door 
de poedersuiker rollen en op de plaat met papier drukken en gelijk met de duim en 
wijsvinger een beetje inknijpen om de gewenste vorm te creëren.

Indicatie bruto grondstoffenprijs: € 0,09 per stuk.
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Hazelnootkoeken
Uitkomst: ca. 70 stuks

2.000 gram Damco kompleet kanopoeder
200 gram Patentbloem

700 gram Boter

200 gram Heel ei

1.600 gram Damco hazelnootspijs
160 gram Water

Baktemperatuur: 210°C (conventionele oven)

Baktijd: Ca. 12 minuten

Werkwijze: Damco kompleet kanopoeder, patentbloem en boter in de kruim draaien. Vervolgens 
hier het ei aan toevoegen. Zo gauw als het deeg zich gezet heeft, stoppen met kneden.
Laten rusten in de koeling.
Het deeg uitrollen op 2mm dikte en ronde plakken met een doorsnede van 11 cm uit-
steken. De afgeslapte Damco hazelnootspijs opspuiten en afdekken met een 2e plak 
deeg. De bovenkant bestrijken met eigeel, bestrooien met grof gebrokken hazelnoten 
en afbakken.

Indicatie bruto grondstoffenprijs: € 0,40 per stuk.
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