
LEVEN

weekend 16 en 17  maart 2013

Wanneer ben je 
verslaafd aan

KOPEN
65LEES

Een lekkere taart hoeft echt niet 
ingewikkeld te zijn. Meer dan een 
makkelijk deeg en een eenvoudige 
vulling heb je niet nodig om een 
geweldig resultaat uit de oven te toveren.
Als je er nog nooit eentje bakte, moet je 
zeker eens deze recepten proberen.

Makkelijke taarten voor beginners

Veel ingrediënten heb je 
niet  nodig om een taart te vullen.

Met wat restjes confituur 
of wat bruine suiker bak je al 

een heerlijke ‘feel good’-taart

TIP
Zorg dat je altijd een rol bladerdeeg of een bol
zanddeeg in de diepvries zitten hebt: zo kan
je op elk moment een taart uit je mouw schud-
den. Laat het liefst de dag voordien al in de
koelkast ontdooien.

Piece of cake!
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SOFIE kooktSofie Dumont is de chef van Les Eleveurs in Halle.

Elke week stelt zij enkele frisse gerechten voor

die u zo kan klaarmaken bij u thuis.
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Suikertaart
Voor suikertaart heb je ‘pâte levée’
nodig: gistdeeg dat rijst. Het is ook
een ideaal deeg voor krieken- en
rijsttaart. Je kan een suikertaart met
blonde of donkere cassonade 
maken, maar net zo goed met kris-
talsuiker. Probeer zeker de combi-
natie van Sweet Mix Choco Cappuc-
cino met donkere cassonade - dat
tikkeltje koffiearoma is super!

Notentaartjes
Ik vind het ‘de max’ dat een zelfgebakken taart er niet perfect uitziet - het mag wat mij betreft best wat grillig
zijn. Let op met notentaartjes: die zijn niet alleen heel grillig maar ook geweldig verslavend!

Flantaart
Van een basic flantaart kan je een echt
feestdessert maken. Mijn favoriet? 
Een laagje lichtjes gesuikerde opge-
klopte slagroom op de (afgekoelde!)
flan en dan een royale laag geroosterde
amandelschilfers. Met een topping van
Sweet Mix Crispy Caramel is het 100% af.

4Gistdeeg 
(basisrecept, voor één taart)

4 65 ml koud water
4 1 ei
4 10 gram verse gist
4 250 gram bloem
4 100 gram koude boter, in blokjes
4 12 gram suiker
4 5 gram zout

VOOR DE VULLING
4 200 gram blonde cassonade
4 100 ml room
4 1 ei
4 25 gram boter, in 5 stukjes

4 een portie zanddeeg (voor 
1 taart, zie ‘Minifrangipane’)

4 3 kleine taartvormen

FRANGIPANEVULLING
4 200 gram broyage (100 g poeder-
suiker + 100 g amandelpoeder)

4 100 gram boter 
4 100 gram bloem
4 1 groot ei (of 2 kleine)

NOTENVULLING
4 300 gram notenmengeling 
4 60 gram kristalsuiker 
4 2 eiwitten

Los de gist op in het water en kluts er het ei bij.
Doe de rest van de ingrediënten in de keuken-
robot en meng heel kort: je moet de stukjes bo-
ter nog zien zitten. 
Laat minstens een uur rusten in de koelkast. Haal
het terug uit en rol het open. 
Kluts het ei los in de room. Doe het deeg in een
beboterde en met bloem bestoven vorm en
duw de randen goed aan; het deeg mag gerust
een stukje naar boven kruipen. 
Strooi er de cassonade in en giet er de room
over. Leg nog vijf stukjes boter boven op de
mengeling en bak 25 minuten op 185°C. 
Laat de taart goed afkoelen voor je ze aansnijdt,
anders loopt de suiker helemaal uit. 

Een mix van cashew-,
 okker- en hazelnoot,
amandel, pompoen-
en pijnboompitten is
het lekkerst

Flan
 brésilienne
Ben je gek op brésilien-
ne? Rooster zelf je noot-
jes! Schep 50 gram kris-
talsuiker in een pan met
antikleeflaag, laat kara-
meliseren (let op dat de
suiker niet verbrandt!),
voeg er in één keer 100
gram amandelsnippers
of gehakte hazelnoten
aan toe, roer goed door
en giet meteen uit op
een bakplaat of bakpa-
pier, om af te koelen. 
Je kan natuurlijk allerlei
soorten noten gebrui-
ken, of een mix: probeer
zelf uit wat jij het lek-
kerst vindt. 

Rol het deeg open tot de gewenste dikte en snij
er drie gelijke cirkels uit - meet de grootte af met
een taartvormpje. Boter de vormen in, bestuif
ze met bloem en schik er het deeg in. 
Leg er een vel bakpapier op en giet het vol met
droge witte bonen, rijst, linzen of kikkererwten. 
Bak 10 minuten op 190°C. 
Maak ondertussen de frangipanevulling. Roer
de boter zacht en voeg het ei toe. Meng de poe-
dersuiker en het amandelpoeder tot een broy-
age en giet al roerend bij de boter. Zeef de
bloem en meng ze eronder. Zet apart.
Meng nu de noten met de suiker en het eiwit, en
hou ook apart. 
Haal de taartjes uit de oven, neem het vel en de
bonen weg, verdeel de frangipanevulling over
de taartjes en leg daarover een royale laag no-
tenmengeling. Bak 15 à 18 minuten op 185°C.

Rol het deeg open, boter je taartvorm in en leg er het
deeg in. Snij overtollige randjes weg. 
Bak blind, gedurende 10 minuten op 190°C. 
Maak ondertussen de vulling. Giet de suiker en het va-
nillemerg bij de melk en laat even opkoken. 
Haal van het vuur. Klop de eieren en de extra eierdooier
los met een klopper en giet al roerend bij de warme
melk. Doe de vulling in de taartvorm en bak 25 minu-
ten op 185 °C. 
Laat afkoelen en haal dan voorzichtig uit de vorm. 

4 een portie zanddeeg (voor één taart,
zie ‘Minifrangipane’)

VOOR DE VULLING
4 375 ml melk
4 het merg van één vanillestok
4 100 gram kristalsuiker
4 4 eieren
4 1 eierdooier
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Confituurtaart
Heb je ook zo’n verzameling confituurrestjes
in de kast staan waar niemand nog van eet?
Een vierkleuren confituurtaart is een heel lekkere
‘vuilnisbak’ voor al die bodempjes pruim, 
abrikoos, aardbei of kers.

Minifrangipane
Een homemade frangipane smaakt heerlijk! 
Het deeg - een simpel zanddeeg - is in een wip
 gemaakt. Bak het wel even vooraf, dan krijg je een
superkrokant korstje.

Toen ik als kind ziekjes was, 
bakte mijn oma altijd 

een confituurtaart voor me.  
Mijn favoriet blijft de klassieke 
versie met abrikozenconfituur

TIP
Broyage bestaat voor de helft uit poedersuiker en
de helft amandelpoeder. Ik gebruik het liefst poe-
dersuiker maar als je geen poedersuiker in huis
hebt, lukt ook met (fijne) kristalsuiker.

TIP
Doe je lege vanillestokken in een pot en laat ze
goed drogen. Heb je een voorraadje, mix ze dan
heel fijn in de blender: in een wip heb je huisge-
maakt vanillepoeder. 

TIP
Confituurtaart werd vroeger altijd van restjes
versuikerde confituur gemaakt. In de oven wor-
den de kristallen weer mooi lopend en merk je
er niets meer van.

Haar: Kwa’Fuur, Halle 
Kledij: Bella Belli, 
www.bellabelli.be 
en New Look
Juwelen: Anne Zellien,
www.annezellien.be
Make-up: Ine Maes voor MAC
Styling: Debby De Mangelae-
re en Suzan Teirlinck,
www.lesfillesrouges.be
Foto: Sigfrid Eggers, 
www.studio66.be
Redactie: Laurence Machiels

4 een vel bladerdeeg (kant-en-klaar, 
of van bij de bakker)

4  restjes confituur
4  een eigeel met een scheutje melk

ZANDDEEG (BASISRECEPT, 
VOOR 2 TAARTEN)
4250 gram gezeefde bloem
4 150 gram boter op kamertemperatuur
4 65 gram kristalsuiker
4 60 gram broyage (30 gram poedersuiker 
en 30 gram amandelpoeder)

4 5 gram vanillepoeder 
(of het merg uit een vanillestok)

4 1 ei 
4een snuifje zout

VULLING (VOOR 1 GROTE TAART 
OF 3 KLEINTJES) 
4 400 gram broyage (200 gram poedersuiker 
en 200 gram amandelpoeder)

4 250 gram ingemaakte krieken
4  200 gram boter op kamertemperatuur
4  200 gram bloem
4  3 eieren

Doe alle ingrediënten voor het zanddeeg in de keuken-
robot en meng kort, tot alles mooi aan elkaar plakt. Kneed
het niet te lang! 
Vorm er twee bollen deeg van, rol in een plastiekfolie en
laat minstens een half uur in de koelkast rusten. Een bol
gaat daarna de diepvries in, voor later. 
Verwarm de oven op 190°C. Maak ondertussen de vul-
ling. Roer de boter goed zacht en doe er de eieren één
voor één bij. Meng de poedersuiker en het amandelpoe-
der tot een broyage en giet het al roerend bij de boter.
Zeef de bloem en meng ze eronder. 
Laat de krieken uitlekken en dep ze droog met een keu-
kenpapiertje. Bak je zanddeeg blind. Rol het deeg open,
boter je taartvorm (of drie kleine taartvormpjes) in, strooi
er wat bloem over en schik er het deeg in. Leg een vel
bakpapier op het deeg en strooi het vol met droge witte
bonen, rijst, linzen of kikkererwten. 
Bak 10 minuten op 190°C, haal het uit de oven, neem het
vel met de bonen weg (hou de bonen apart: je kan ze la-
ter nog eens gebruiken) en verdeel de krieken over de
bodem. Giet er de vulling bij en zet terug in de oven. 
Bak 20 minuten (voor kleine taartjes) of 30 minuten (voor
een grote taart), op 185°C.

Rol het vel goed open. Snij er een brede rand rondom af: daarmee
vlecht je straks een reepjespatroon over je taart. Leg het vel op een
bakpapier (een taartvorm is niet nodig) en smeer de restjes confi-
tuur naast elkaar uit; hou de smaken apart en meng ze niet! 
Snij de overblijvende rand deeg in repen en leg over de confituur.
Bestrijk de reepjes en de taartrand met eigeel, gemengd met wat
melk          , leg nog een laag reepjes kruiselings erop         en strijk op-
nieuw in. Vouw de buitenste rand een centimeter naar binnen, duw
goed aan (3) en trek er met de tanden van een vork streepjes in.
Wrijf die rand nog eens extra in met eigeel, leg op een bakplaat en
bak 15 à 18 minuten op 185°C.
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