
 
 

Bananencakes met een pruimenbeignet en Sabayonsaus 

 

Benodigdheden beslag: 250 gram roomboter, 250 gram basterdsuiker, 5 eieren, 100 gram 

pijnboompitten, 5 rijpe bananen, 400 gram zelfrijzend bakmeel.  

Frosting: 750 gram Cream Cheese, 3 bakjes Honney Cress, sap van 3 sinaasappels.  

Spuitzak. Een bakje Honny Cress. Bakmatten. 

 

Werkwijze: Pijnboompitten goudbruin bakken. Eieren loskloppen. Boter met de suiker wit 

kloppen en beetje voor beetje de losgeslagen eieren erbij doen.  

 

Prak de bananen met een staafmixer en spatel deze door het beslag en als laatste het bakmeel 

en de pijnboompitten. 

Het beslag in kleine vormen spuiten. (Twee p.p.)  

 

Bak de cakes in 15 minuten op 180°C goudbruin gaar en haal ze uit de vormen. 

 

Frosting: Sinaasappelsap met de fijn gesneden Cress fijn pureren en onder de roomkaas 

mengen. Bovenop de cakes, een mooi bolletje spuiten en garneren met een takje Honny 

Cress. 

 

Pruimenbeignets in bierbeslag 

 

Benodigdheden: 1 geweekte zwarte pruim zonder pit p.p. 300 gram marsepein, poedersuiker. 

Bierbeslag: 300 cc bier, 3 dooiers, zout, 50 gram olijfolie, 250 gram bloem, 3 opgeklopte 

eiwitten. 

Werkwijze: De open gesneden pruimen vullen met een bolletje marsepein. 

Bierbeslag maken door bier, olie, dooiers en zout in een kom te vermengen.  



Bloem erdoor roeren en de opgeklopte eiwitten eronder te spatelen. 

 

Pruimen door de bloem rollen, vervolgens door het bierbeslag en zwemmend 3 minuten 

frituren. Bestrooien met poedersuiker. 

 

Sabayonsaus 

 

Benodigdheden: 8 eidooiers, 120 gram basterdsuiker, 1 mespunt kaneel, 150 gram witte 

wijn, 1 mespunt. Een munt, witte chocoladeflinters. 

 

Werkwijze; Eidooiers met de suiker, kaneel en witte wijn in een bekken doen.  

Au bain Marie met de handmixer opkloppen tot een luchtige Sabayon. 

 

Opmaak: Op een middelgroot bord in het midden de pruimenbeignet met links en rechts de 

cakejes.  

Voor de beignet een eetlepel Sabayon.  

Garneren met een takje munt en eventueel witte chocoladeflinters. 

 

 

Wijnsuggestie: 

 

Vinio Santo 

 

Donker van kleur, in de neus tonen van caramel, chocolade en rijp fruit. 

Lekker bij nagerechten en amandelkoekjes. 


