
wie wil er kerstkoffie?
Bij een heerlijk feestdiner kan koffie niet ontbreken. Met de L’OR BARISTA 
koffiemachine en L’OR BARISTA XXL capsules gaat dat heel easy.  
Zo maak je in no time voor ieder wat wils. Serveer de koffie samen met 
3 soorten chocoladetruffels voor een perfecte afsluiting. 

één druk op de knop  Op de vraag ’Wie wil er koffie?’ 
volgen meestal allerlei verzoekjes. De een drinkt na het eten 
het liefst een dubbele espresso, de volgende gaat voor een 
cappuccino en de derde wil een lungo. Omdat er zo’n enorme 
variatie in koffie bestaat: type koffie, smaak en melkcombi-
naties. En ómdat vrijwel iedereen een favoriet heeft, is de 
L’OR BARISTA koffiemachine ideaal . Met één druk op de 
knop serveer je een variatie aan ristretto’s, espresso’s en 
lungo’s. De nieuwste espressomachine heeft een hoge druk 
van max. 19 bar die zorgt voor heerlijke koffie met een 
verrukkelijke cremalaag. 

naar wens  Als je veel gasten aan tafel hebt, zijn de  
L’OR BARISTA XXL capsules perfect. Gevuld met 100% 
Arabica-bonen waarmee je twee espresso’s, twee  
ristretto’s  of lungo’s tegelijk zet, een heerlijke filter-

koffie of een extra grote kop koffie. Zo 
handig: de L’OR BARISTA koffiemachine 
herkent de grootte van de casules en 
gebruikt zo precies de juiste hoeveelheid 
water. Extra handig omdat je naast de L’OR BARISTA XXL 
capsules ook de  vertrouwde L’OR capsules voor een enkele 
kop koffie kunt gebruiken in de L’OR BARISTA koffiemachine. 

XXL smaak De L’OR BARISTA XXL capsules zijn  
verkrijgbaar in de bekende L’OR smaken: Lungo Profondo, 
Forza & Ristretto, maar ook in twee nieuwe smaken:  
L’OR Grand Matin en L’OR BARISTA Selection. Deze laatste  
is perfect voor het feestdiner. 
Met intensiteit 13 geeft deze 
koffie iedereen een heerlijke 
opkikker na het feestdiner.  

koffiefudge-truffels op 3 manieren
• zoet (24 truffels)
• glutenvrij
•  bereiden ± 30 min. /  

opstijven min. 3 uur en 30 min.

rasp van halve grapefruit
2 el lillet blanc* 
¾ tl speculaaskruiden
2 bolletjes stemgember, fijngehakt
30 g sesamzaad, geroosterd
2 el tahini met zeezout*
200 g witte chocolade, in stukjes
200 g melkchocolade, in stukjes
200 g pure chocolade, in stukjes
ook nodig: eetbare glitter*, siliconen 

bakkwast

koffiefudge
300 g gecondenseerde melk (397 g)
90 ml espresso
250 g pure chocolade, in stukjes

Verwarm voor de koffiefudge de 
gecondenseerde melk en espresso in  
een steelpan op laag vuur, maar laat niet 
koken. Smelt de pure chocolade in een 
kom in een kom au bain-marie boven 
zacht kokend water. Zorg dat de bodem 
van de kom het water niet raakt. Voeg  
al roerend het gecondenseerde-melk-
espressomengsel toe. Neem de kom van 
de pan en verdeel de fudge in drie gelijke 
porties over drie kommen.  

Roer voor de witte truffels de grape-
fruitrasp en lillet blanc door één portie. 
Roer voor de melkchocotruffels de 
speculaaskruiden en stemgember door 
de tweede portie en voor de pure 
chocotruffels de tahini en het geroos-
terde sesamzaad door de derde. 
Verwarm de porties eventueel nog even 
kort au bain-marie om alle ingrediënten 
goed te mengen. Laat de drie soorten 
fudge afkoelen en opstijven. Rol van elke 
fudgesoort 8 balletjes en laat minimaal   
2 uur opstijven in de koelkast.

Smelt de witte chocolade in de 
magnetron of au bain-marie. Prik met 
een vork in een fudgebal met lillet blanc 
en grapefruitzest en doop in de witte 
chocolade. Laat goed uitlekken en leg  
de truffel op een met bakpapier bekleed 
bord. Herhaal met de rest van de lillet- 
blanc-truffels. Doe dit ook met de  de 
melkchocolade en dip de speculaas- 
gembertruffels erin. Dip de sesam-tahini- 
truffels in de pure chocolade. Laat ze nog 
een uur opstijven in de koelkast.

Bewaar tot gebruik in de koelkast en 
en bestrijk de truffels op het laatst met  
een kwast met glittergoud. Serveer 
samen met de koffievariatie van L’OR 
BARISTA en je sluit je kerstdiner met  
een knaller af!  
* Lillet Blanc is een blend van bordeaux-
wijn en citruslikeur, te koop bij de slijter. 
Eetbare glitter koop je online bij een 
bakartikelenshop. Tahini met zeezout 
koop je bij biologische winkels. 
p.st. ± 272 kcal / 5 g eiwit / 15 g vet / 28 g kh R
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MEER INFO OVER DE KOFFIEVARI-
ANTEN EN -MACHINE VIND JE OP  
LORESPRESSO.NL, TE KOOP BIJ 
ALBERT HEIJN, BOL.COM EN 
PHILIPS.NL

delicious. SAMEN MET L’OR

MEER INFO OVER DE KOFFIEVARIANTEN EN -MACHINE VIND JE OP LORESPRESSO.NL.  
L’OR BARISTA KOFFIEMACHINE NÚ TE KOOP BIJ BOL.COM.


