
 
 

Amandelcake met gekonfijte bananen en Italiaanse chocolademelk 

 

Benodigdheden amandelcake: 250 gram roomboter, 250 gram basterdsuiker, 250 gram 

eieren (5), 125 gram bloem, 125 gram amandelpoeder, 2 theelepels citroenrasp. 

Poedersuiker. 10 bananen, boter, suiker. 1 Atsina Cress. Rechthoekige slede, Bakpapier. 

 

Chocolademelk: 2 liter melk, 500 gram pure chocolade, 100 gram suiker, 20 gram maïzena. 

Halve liter slagroom, 2 dl. Amaretto, 40 stuks Amarettini koekjes. Poedersuiker. 

Cacaopoeder. 20 glaasjes. 

 

Werkwijze amandelcake: Slede insmeren met gesmolten margarine, de bodem  bekleden 

met bakpapier. Eieren loskloppen. Bloem en amandelpoeder vermengen.  

Boter luchtig kloppen met suiker en citroenrasp. Beetje voor beetje de eieren toevoegen.  

Met de pannenlikker de bloem/amandelmengsel eronder spatelen.  

Verdelen in de slede en ongeveer 20 minuten bakken op 170°C.  

Storten op een plank en verdelen in 20 mooie stukken. 

Bananen bakken en suiker toevoegen. De gekonfijte bananen in plakken snijden en op de 

amandelcake leggen. Bestrooien met poedersuiker en garneren met en takje Atsina cress. 

 

Werkwijze Chocolademelk: Melk met suiker en stukjes chocolade opzetten.  

Tegen de kook brengen en afbinden met de aangemaakte maîzena. 

Slagroom met iets suiker tot yoghurt dikte opkloppen. Verfijnen met de amaretto. 

Chocolademelk in de glazen gieten en de Amaretto room erop gieten.  

Bestrooien met cacaopoeder. Bovenop de slagroom 2 Amarettini koekjes met poedersuiker. 

 

 

 



Wijnsuggestie: 

 

 
Tawny Port 

Om te beginnen is niet Vintage Port de populairste port na het eten in Portugal, maar Tawny 

port. 

Tawny Port begint eigenlijk als een Ruby Port, maar dan brengt een langere periode door op 

hout om de port te verzachten en zijn ronde karakter te geven. De grote eiken vaten zijn 

enigszins poreus, hierdoor komt er zuurstof door die door de jaren heen een deel van de wijn 

verdampt. Dit concentreert smaken in de resterende port en laat een lichte "luchtspleet" 

bovenaan het vat over. Door deze lucht kan de Tawny Port oxideren tijdens zijn tijd in de 

eiken vat. Omdat dit oxidatieproces plaatsvindt, verandert de kleur van de wijn langzaam van 

een paarsrode kleur tot een Tawny of roodbruine kleur. Hoe meer tijd de Tawny doorbrengt in 

hout, hoe meer de smaak en de kleur van de Tawny complexer wordt. 

In tegenstelling tot Vintage Port, wordt Tawny Port vaak geserveerd licht gekoeld of zelfs 

gegoten over ijs. Licht gekoelde Tawnt port zorgt voor een prachtige zomer drank. 

Goed passend voedsel met Tawny Port is: diverse gedroogd fruit (vooral abrikozen), crème 

karamel, walnoten, peren taartje, broodpudding, rijstpap, aardbeien, licht verwarmd en 

besprenkeld over vanille-ijs, scherpe cheddar kaas, crème brûlee of bitterzoete chocolade 

desserts. 

 

 


