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FINAL PASTRY BATTLE
Datum:  Woensdag 8 oktober van 12.00 uur tot 18.00 uur
Locatie:  Mecc Maastricht, Forum 100, 6229 GV Maastricht, Netherlands
Hal:  Folie Culinaire, demokeuken Saisonnier.
Organisatie:  Hot Cuisine de Pierre en Culinaire Saisonnier - Pâtisserie & Desserts 

VOORGESCHIEDENIS
Al meerdere malen daagde blogger en culinair redacteur Pieter Declercq van Hot cuisine 
de Pierre een pâtissier uit een toprestaurant in België uit om te battelen. In totaal 7 
battles passeerden de revue, waarin verschillende thema’s, technieken en producten de 
leidraad waren voor een spectaculair zoet menu. Met als ultiem doel voor onze blogger? 
Zijn eigen pâtisserie skills verhogen! Na verschillende nederlagen en overwinningen 
is er nog steeds geen finale battle geweest. Tijdens Folie Culinaire in Maastricht zal 
op woensdag 8 oktober 2014 de Final Pastry Battle plaatsvinden waarin verschillende 
pâtissiers het tegen elkaar opnemen.

OPZET
In totaal acht jonge talentvolle pâtissiers worden uitgenodigd mee te doen aan de battle. 
De battles bestaan deze keer uit drie rondes. Zodra de namen bekend zijn, worden de 
tegenstanders voor de eerste ronde geloot. 

DE EERSTE RONDE
De eerste ronde dient iedereen thuis voor te bereiden. Het thema is Folie Culinaire, 
Culinaire gekte dus. Van aankleding tot bordkeuze, van attributen tot aan het bestek, 
alles wordt meegenomen in de jurering. Elke deelnemer maakt twee desserts voor de 
jurytafel en 25 kleine bordjes voor het publiek. De deelnemer heeft een half uur de tijd 
om zijn dessert af te werken en op te maken in de keuken. Na het half uur presenteren 
beide pâtissiers hun desserts in de boksring aan de jury en krijgen ze de microfoon om 
hun dessert toe te lichten. De jury bepaalt onafhankelijk en à la minute welke pâtissier 
heeft gewonnen en doorgaat naar ronde twee. Dit dessert mag dus in zijn geheel van 
thuis worden meegenomen.

DE TWEEDE RONDE
Er zijn nu nog vier deelnemers over. Deze vier strijden tijdens de tweede ronde 
UNPLUGGED. Dat wil zeggen dat ze voor deze ronde slechts één elektronisch 
keukenapparaat mogen gebruiken, dus gebruikt men de staafmixer, dan mag de oven 
niet meer worden gebruikt. Gaat men voor iets verwarmen op het inductiefornuis, dan 
mag de blender niet meer worden gebruikt, enzovoorts... Voor deze ronde mogen rauwe 
ingrediënten van thuis worden meegebracht. De rest van de ingrediënten kunnen worden 
gekozen uit de aanwezige voorraad in de demokeuken (zie hiervoor de voorraadlijst). De 
deelnemers krijgen 1 uur de tijd om met deze ingrediënten en beperkingen een dessert 
te maken. Het gekozen apparaat mag meerdere keren gebruikt worden. Tevens staat de 
vriezer en de koelkast ter beschikking.

DE FINALE RONDE 
De winnaar wordt beslist door een Black Box Battle. Twee pâtissiers gaan de strijd aan 
om binnen één uur tijd een dessert te maken met de ingrediënten uit de black box. 
Hiernaast mogen ze gebruikmaken van alle basisgrondstoffen die voorhanden zijn (zie 
basisgrondstoffenlijst). 



VOORBEREIDING WEDSTRIJDDAG

●Ronde één dient door alle pâtissiers thuis te worden voorbereid, indien nodig kan en 
mogen er ter plaatse in de keuken à la minute componenten worden afgemaakt.

●Zorg dat je ‘self-supporting’ bent. Er is van alles aanwezig in de keuken (zie 
materialenlijst) Materialen die er niet tussen staan, dienen  zelf mee genomen te worden.

●Neem eigen materiaal mee voor de presentatie.

●Ronde twee is de ronde UNPLUGGED. Deze ronde wordt een dessert gemaakt 
met behulp van de eigen meegebrachte rauwe ingrediënten en de ingrediënten die 
aangegeven staan in de lijst hieronder. 

●Ronde drie is de Black Box ronde. Deze ronde wordt er een dessert uit de black box 
gemaakt. Er mag gebruik gemaakt worden van de aanwezige basisingrediënten.

INVULLING BATTLEDAG

Tussen 11.00 - 11.30 uur aanwezig, koffie aan de chef’s table.

RONDE 1
Ronde 1 - deelnemers A1 tegen A2 en B1 tegen B2

● 11.45 uur voorbereiden werkplek 
● 12.00 uur start
● 12.30 uur presenteren desserts 

Ronde 1 - deelnemers C1 tegen C2 en D1 tegen D2

● 13.00 uur voorbereiden werkplek
● 13.15 uur start
● 13.45 uur presenteren desserts

RONDE 2
Ronde 2 - winnaar A tegen winnaar B en winnaar C tegen winnaar D

● 14.00 uur voorbereiden werkplek 
● 14.15 uur start 
● 15.15 uur presenteren desserts

FINALE
Ronde 3 De finale. 2 Winnaars uit ronde 2 strijden om de titel.

● 15.30 uur voorbereiden werkplek deelnemer
● 15.45 uur openen black box. 
● 16.00 uur start finale
● 17.00 uur presenteren desserts deelnemers 1 tegen 2 
● 17.30 uur bekendmaking winnaar, champagne en uitreiking van de pastry belt.

LET OP!:

●Elke deelnemer serveert elke ronde twee desserts aan de jury en maakt 25 sideplates 
(proevertjes) voor het publiek. Voor het opmaken van de 25 bordjes krijg je hulp van de 
organisatie. Deze proefbordjes worden niet meegenomen in de beoordeling. 



BEOORDELING VAN HET 
DESSERT DOOR JURY

De jury zal bestaan uit een oneven aantal mensen uit het vak, die ieder voor 
zich beoordelen op de volgende punten:

●Smaak    30 punten
●Presentatie    20 punten
●Originaliteit    10 punten
●Gebruikte technieken  10 punten
●Temperatuur    10 punten
●Werken binnen de tijd  10 punten
●Hygiëne en opruimen werkplek 10 punten

ALGEMENE VOORWAARDEN 
●De deelnemers gaan akkoord met de voorwaarden zoals die door de 
organisatie wordt gesteld.

●Recepturen, beeldmateriaal en/of geluidsmateriaal vervalt aan de organisatie.

●De organisatie behoudt zich het recht voor om, bij onvoorziene omstandigheden, 
de wedstrijd af te lassen.

●Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.

●In onvoorziene gevallen beslist de organisatie.

●Er mogen tijdens de wedstrijd geen reclame-uitingen plaatsvinden, anders 
dan de eigen naam en/of de naam van het bedrijf waar hij of zij werkzaam is. 

●Deelnemers nemen deel op eigen risico! De organisatie aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken en/of beschadigen van zaken en/
of ingrediënten van deelnemers.

●De deelnemer ontvangt na inschrijving t.z.t. meer informatie over toegang tot 
de beursvloer en parkeergelegenheid. Tevens ontvangen de deelnemers twee 
gratis toegangskaarten voor familie en/of vrienden. Extra kaarten kunnen tegen 
gereduceert tarief worden verkregen. 
Mail hiervoor naar wouter@saisonnier.net
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MATERIALEN
● bakpannen
● assortiment kookpannen
● assortiment koksmessen
● snijplanken
● puntzeven
● bolzeven
● combisteamer met toebehoren
● silpatjes 
● RVS bekkens
● slagroompatronen
● gasbrandertje
● spuitbus om in te vetten
● messenblokken
● pommes parissienne boortjes
   verschillende maten
● blikopener
● kwastjes
● dunschillers
● appelboor
● officemesjes
● canneleermesjes
● oestermessen
● thermometers
● kookwekkers
● draadspaan
● keukenaanstekers
● refractometer
● plyprop
● sommeliersmessen
● tournetouts /Queezers
● assortiment pollepels
● assortiment gardes
● assortiment palletmessen
● microplane
● stekerdoosjes en ringen
● pannenlikkers
● houten lepels
● krabbers
● deegroller
● slagersfolie
● rekfolie
● bakpapier
● aluminiumfolie
● spuitzakken op rol
● plastic handschoenen
● opbindtouw
● spuitmondjes
● assortiment maatbekers
● beperkt assortiment siliconen
   vormen
● vijzel

APPARATUUR
● magnetron
● Kenwoord Cooking Chef Major en        
vele toebehoren
● Kenwood blender
● weegschalen
● Pacojet
● Frix●air
● snijmachine
● pasteriseurketel
● ijsmachine Snowy 7
● Irinox EF20 Shock Freezer

GRONDSTOFFEN
BASIS (TE GEBRUIKEN 
TIJDENS RONDE 2 EN 3)

● witte basterdsuiker
● lichte basterdsuiker
● donkere basterdsuiker
● assortiment kleurstoffen
● klapper
● amandelschaafsel
● rietsuiker
● amandelpoeder
● bakpoeder
● bladgelatine
● vanillestokjes
● patentbloem
● honing
● sinaasappellikeur 
● cognac
● tia Maria
● gin
● amaretto
● slagroom
● kookroom
● volle melk
● karnemelk
● verse eieren
● gepasteuriseerde eidooier
● gepasteuriseerd eiwit
● gepaseuriseerd heelei
● crème fraîche
● ongezouten boter
● mascarpone
● volle kwark
● bladerdeeg
● chocolade wit
● chocolade melk
● chocolade puur
● assortiment bindmiddelen

OVERIGE 
(ALLEEN RONDE 2)

● groene linzen
● risottorijst
● gedroogde abrikozen
● hazelnoten
● risottorijst
● dessertrijst
● gedroogde pruimen
● maanzaad
● wasabi
● tempurabloem
● kleurzout
● laurier
● kruidnagel
● peper
● jeneverbessen
● foelie
● assortiment olie
● assortiment azijn
● panko
● olijven
● mosterd
● sesamolie
● pistachenoten
● ansjovis
● gerookt spek
● mango
● handsinaasappelen
● citroenen
● limoenen
● granny Smith
● handappelen
● handperen
● verse vijgen
● rode paprika
● groene paprika
● winterwortelen
● tomaten
● prei
● bleekselderij
● knolselderij
● venkel
● grote uien
● pijpsjalotten
● aardappelen
● aardpeer
● assortiment paddenstoelen
● platte peterselie
● bosui
● basilicum
● koriander
● bieslook
● tijm
● salie
● dragon
● rozemarijn
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INSCHRIJFFORMULIER
FINAL PASTRY BATTLE

   Voornaam:

  Achternaam:

  Straatnaam:

  Postcode:

  Woonplaats:

 Mobiele telefoon:

   E-mail:

  Werkzaam bij:

  Battle naam*: 

*Bijvoorbeeld: The Flying Dutchman, Golden Girl…

 Uw eigen Marketing:

   
  

  
   
   

Korte omschrijving loopbaan, toekomstplannen, levensmotto:

Stuur uw inschrijving, plus een aantal goede foto’s of eventueel filmpjes 
(worden gebruikt voor presentatie op het scherm in de keuken en voor 
communicatie met de pers) naar: wouter@saisonnier.net 

Heeft u nog praktische vragen of reglementaire vragen, stuur die dan ook 
naar wouter@saisonnier.net
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