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KOM GODT I GANG MED RUBY RB1

SÅDAN OPBEVARES RB1 CALLETS™
Hvis ruby RB1 udsættes for lys, luft, fugtighed og høje 
temperaturer, kan man risikere, at produktet ændrer farve.
• Ruby RB1 bør opbevares et sted, hvor der er rent, tørt 

(relativ fugtighed på max. 70 %) og lugtfrit.
• For at bibeholde produktets farve og kvalitet anbefales det at 

benytte en lufttæt emballage, og at produktet ikke udsættes for lys: 
Det er f.eks. vigtigt, at den originale emballage altid lukkes igen 
efter brug.

• Opbevaringstemperatur: 12°C-20°C

HVORDAN SKABER DU DE BEDSTE OMGIVELSER FOR 
DIT ARBEJDE?
Hvis du arbejder et sted, hvor der er for varmt eller for høj 
luftfugtighed, kan du risikere, at ruby RB1 ændrer smag og farve.
• Når du arbejder med ruby RB1, skal dette foregå i rene, tørre 

(relativ fugtighed på max. 70 %) og lugtfrie omgivelser.
• Hvis du kun bruger ruby RB1 i hjul- og tempereringsmaskinen i et par 

dage, vil dette ikke have indvirkning på smagen eller farven. Sørg for 
vedvarende bevægelse (omrøring), så du undgår, at produktet skiller.

• Når ruby RB1 skal være fl ydende, er det nødvendigt at holde 
behandlingstemperaturen på mellem 40-50°C.

RUBY RB1 
– EN FANTASTISK GAVE FRA MODER JORD 

Ruby RB1 har en helt speciel smag og farve og stammer direkte fra ruby-kakaobønnen.
De er både meget lækre, og når du behandler dem under skabelsesprocessen, 

kræver det kun, at du følger et par meget enkle tommelfi ngerregler.
Ved at anvende denne enkle guide kan du undgå, at produktet får en dårlig smag, og at farven ændrer 

sig. På den måde vil du opnå et slutresultat, som gang på gang vil begejstre dine kunder.
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HVILKE INGREDIENSER PASSER GODT SAMMEN MED RUBY?
Ruby RB1 giver mulighed for en masse nye og spændende 

smagssammensætninger – lige fra det søde til det salte og syrlige. 
Disse smagssammensætninger er blevet testet af kokke med stor succes: 

Nedenstående oversigt kan helt sikkert give dig 
en masse spændende inspiration.

... OG MEGET MERE

KRYDDERIER

wasabi - rød peber - ingefær 
vanilje - Szechuan-peber 

sort sesam  - kanel 
curcumin - karry

FRUGT 
& GRØNT

citron - lime - calamondin 
mango - yuzu - gulerødder 

blomkål - tomaterVINE

rosé champagne - rosé cava
rød shiraz - sauterne

rød rioja FISK

torsk - søpindsvin
muslinger (ensis) 
østers - krabber 
kammuslinger 

SPIRITUS

saké - gin - cognac
whisky - rom

KAFFE OG TE

grøn te - Arabica Ethiopia
sort te

URTER

mynte - safran
lilla basilikum - rosmarinNØDDER 

& FRØ

mandler - cashewnødder 
hasselnødder 
macadamia 

popcorn

OSTE

roquefort - mascarpone
stilton - gorgonzola

camembert

CHOKOLADE

Madagascar - Gold

OLIER & 
EDDIKER

sesamolie - balsamico
sirup - sojasauceSIRUP

karamel - honning
cuberdon - Sirop De Liège 

ahornsirup

ØL

Kriek
Geuze Rodenbach

OPBEVARING

20°C
12°C

LUGTE



2BLAND RUBY RB1 MED FEDTBASEREDE PRODUKTER 
(til smørcreme etc.)
Til (konfekt)fyld og kagecremer anbefaler vi, at du blander ruby RB1 
med fedtbaserede produkter, f.eks. smør. På den måde kan du undgå, 
at smagen forringes, eller at farven fortyndes.

1RUBY RB1 BEHANDLES I SIN RENE FORM 
(100 % chokolade – i barer, plader, fi gurer og kagedekorationer)
Vi anbefaler at anvende ruby RB1 som ren chokolade i videst muligt 
omfang. På den måde kan du give dine kunder den bedste mulighed 
for at gå på opdagelse og nyde den smukke farve og lækre smag af 
den 4. chokolade-kategori i sin allerreneste form.

3 4BLAND RUBY RB1 MED VANDBASEREDE PRODUKTER 
(til ganache, mousser, saucer etc.)
Til overtrækning af kager og desserter – f.eks. chokoladecreme, crémeux, glace etc. 
– blandes chokolade og væske for at opnå den perfekte smag og tekstur.

Pas på:
Når du blander ruby RB1 med andre produkter som fl øde eller mælk, kan du komme 
ud for, at dens naturlige farve falmer eller bliver grå. Dette er helt normalt: 
Når ruby RB1 fortyndes, ændres pH-værdien, hvilket medfører, at farven ændres. 
Hvis pH-værdien genoprettes, kan du dog sagtens få den naturlige ruby-farve tilbage 
– eller måske endda lege kreativt med farven.

OPBEVARING AF 
CHOKOLADEKREATIONER MED RUBY 
For at slutproduktet kan holde sig så længe som muligt, 
skal det helst opbevares:
• i et område med god ventilation: max. 20°C
• væk fra sollys 

Det er vigtigt, at du oplyser dine kunder om 
anbefalingerne for opbevaring, samt at disse fremgår 
af emballagen: For at kunne bibeholde ruby-chokoladens 
naturlige udseende og farve anbefaler vi opbevaring 
under 20°C.

Vi anbefaler altid at udføre en holdbarhedstest af 
slutproduktet inden lancering.

Tilsæt syre fra frugter 
(f.eks. frugtpuré, limejuice etc.) 

til genoprettelse af den oprindelige 
pH-værdi

Tilsæt farve via naturlige 
ingredienser fra tørrede 

blomsterblade (rose, hibiscus) 
eller tørrede rødbeder, hindbær …

For at opnå den smukkeste farve 
på RUBY anbefaler vi en pH-værdi 

mellem 3,3 og 3,8

På toppen: Skab interessante 
sammensætninger – og ikke mindst 

fantastiske smagsoplevelser.

OG/ELLER

Se alle vores undervisningsvideoer og opskrifter med 
ruby-chokolade her: www.callebaut.com/createwithruby

Det er vigtigt at følge anbefalingerne for opbevaring og behandling, så du ikke risikerer, at dine færdige ruby-produkter 
ændrer smag og farve.

HVORDAN KAN DU SKABE 
SKØNNE KREATIONER MED RUBY RB1?

KONTAKT OS
“Som kokke hos Callebaut 

er vi altid klar til at hjælpe og 

give gode råd. Er der noget, 

du gerne vil spørge om? 

Så kontakt os enten direkte eller 

på dit nærmeste Chocolate 

Academy™-center.”

Callebaut Chocolate Academy™ center i Belgien
ryan.stevenson@barry-callebaut.com

www.chocolate-academy.com

T +32 53 411 815

Eller kontakt os via Facebook eller Messenger:
 facebook.com/chocolateacademybelgium

 facebook.com/callebautchocolate

 instagram.com/callebautchocolate


