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Mille-feuille van mokkacréme hazelnoten en karamelsaus 

 
6 plaken filodeeg 
Halve liter suikerstroop 
100 gr poedersuiker 
 
Bestrijk 2  vellen filodeeg met suikerstroop. Bestuif het met poedersuiker en leg het tweede vel 
filodeeg erop. Bestrijk dit eveneens met suikerstroop en bestuif het ook met poedersuiker. Leg de 
laatste plak er op. Snijd hiervan plakjes van 5x8 cm. Leg de plakjes op een bakplaat (silleconenpapier) 
en bak ze goudbruin in een oven van 200 C. 
 
Mokkacréme 
500 gr banketbakkersroom 
500 dl room 
2 blaadjes gelatine 
2 vanillestokjes 
75  gr poedersuiker 
15 gr oploskoffie 
400 gr hazelnoten 
150 gr kristalsuiker 
30   gr boter 
Beetje water 
 
Doe in een pan met een dikke bodem de hazelnoten de suiker boter en water en karameliseer de 
hazelnoten in het hete gesmolten suikermengsel. Stort de massa op een silleconenpapier. Na 
afkoelen kneusen met een deegroller. 
Week de gelatine in koud water. Schraap het merg uit de vanillestokjes. Verwarm de 
bankerbakkerroom en voeg het vanillemerg de poedersuiker en de oploskoffie toe. Los de gelantine 
in deze massa op en laat dit afkoelen tot het hangend is. Klop de room luchtig stijf en meng hem  met 
de mokkaroom, samen met de gekneusde hazelnoten. 
 
Hazelnootlinten 
 
Karamelsaus 
700 g kristalsuiker 
1 dl water 
4 dl room 
Gebruineerde hazelnoten 
 
Kook de suiker en het water tot een karamel. 
Prik op een vleesvork een hazelnoot en doop die in de warme karamel. Als de noot uit de karamel 
getrokken wordt, ontstaat een lint. Laat dit lint even afkoelen en let het dan op vetvrijpapier. Herhaal 
dit tot we 36 hazelnoten hebben. 
Neem 12 plakjes gekarameliseerd filodeeg. Doop iedere hazelnoot met het lint er aan even in de 
karamel en plak midden op elk filoplakje 3 hazelnoten. Doe dat voorzichtig, zodat linten en plakjes 
heel blijven. 
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Breng de room aan de kook en voeg die bij de resterende karamel. Kook deze karamelsaus even door 
en laat hem afkoelen. Spuit de mokkacréme op de resterende plakjes maak stapeltjes van 3 laagjes 
en dek de stapeltjes af met het plakje met de hazelnoten. 
Schep enkele lepels saus op de borden en plaats de stapeltjes er op.  

 
 


