



Hot Chocolate Bombs 
 
Hot Chocolate Bombs zijn een superleuke manier om een kop warme 
chocolademelk te maken. Je kunt ze maken met witte, melk of pure 
chocolade en decoreren met hagelslag, marshmallows en candy melts. 
Ze maken geweldige cadeaus, of houd ze allemaal voor jezelf! 
 
HET RECEPT VOOR CHOCOLATE BOMBS 
DE INGREDIËNTEN: 

• Callebaut Chocolade Callets Puur 
• Melk 

VOOR DE AFWERKING: 

• Mini Marshmallow Pastel Mix 
• Cacaopoeder 
• Glitter strooisel 
•

OVERIGE BENODIGDHEDEN: 

• Siliconen Bakvorm Halve Bol 
• Pannetje 
• Smelt schaaltje/kom 

Shop de benodigdheden in onze webshop! 

AAN DE SLAG! 

1. Pak een pannetje en een schaal of smeltkom. 
2. Smelt de chocolade callets au-bain-marie tot 45 graden. 
3. Roer de chocolade goed door, zodat er geen hele callets in blijven. 
4. Tempereer de chocolade terug met callets naar 29 graden. 
5. Zet alvast een bakplaat klaar met een vel bakpapier. 
6. Als de chocolade op de juiste temperatuur is, giet je de chocolade 

in de siliconen vorm. 
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https://www.bouwhuis.com/cacaopoeder-biologisch-100g
https://www.hetzoetemagazijntje.be/nl/content/webshop


7. Giet de overige chocolade weer terug in de kom en schud een 
beetje met de vorm.  
Dit doe je om luchtbelletjes te verwijderen. 

8. Kiep nu de siliconen bakvorm met chocolade op de kop op de plaat. 
9. Zet de halve chocolade bollen voor ongeveer 10 tot 15 minuten in 

de koelkast. 
10. Haal de halve bollen uit de koelkast en druk ze uit de siliconen 

vorm. 
11. Vul nu een halve bol met wat cacaopoeder en marshmallows. 
12. Giet het warme water uit het pannetje. 
13. Gebruik de nog warme pan om de rand van een lege halve bol een 

beetje te smelten. 
14. Plak deze halve bol daarna tegen de gevulde halve bol aan. 
15. Versier de chocolate bomb vervolgens met een drip en wat glitters. 
16. Verwarm twee mokken melk. 
17. Doe daarna in 1 van de mokken een chocolade bom. 
18. Vul de mok daarna bij met de melk uit de andere mok totdat de 

bom is ‘ontploft’. 
19. Roer de bomb nog even goed door de melk heen en je hebt 

heerlijke chocolade melk.
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