
 
 

Chocoladetaart met fruitgebak 

 

Vruchtengebak  
Benodigdheden Harde Wenerdeeg: 200 gram margarine, 180 gram basterdsuiker, 1 zakje 

vanillesuiker, 1 theelepel citroenrasp, mespunt zout, 1 ei, 300 gram zelfrijzend bakmeel. 

Vormpjes. 100 gram amandelschaafsel. Bakpapier. Spliterwten. Steker. 

Bodembedekker: 250 gram Mascarpone, 75 gram basterdsuiker, 2 theelepels citroenrasp. 

Fruit: Blauwe bessen, Frambozen. Afdekgelei.  

Oventemperatuur 180°C. Baktijd 25 minuten. 

 

Werkwijze: Margarine met de basterdsuiker, citroenrasp, zout, vanillesuiker en 1 ei, 

voorzichtig met elkaar vermengen. Op het bakmeel leggen, eerst kruimels maken en dan 

voorzichtig in elkaar drukken. Inpakken en 30 minuten in de koelkast laten rusten.  

Vormen insmeren met gesmolten boter en bestuiven met bloem. 

Stukjes deeg 3 mm. dun uitrollen, regelmatig de werkbank bestuiven met bloem.  

Deeg uitsteken en de vormpjes hiermee bekleden. Rondjes bakpapier erop leggen en dan de 

spliterwten. Ongeveer 15 minuten bakken op 180°C. 

Mascarpone, suiker en citroenrasp vermengen en op de bodems van de deegvormen spuiten. 

Het fruit hierin verdelen. Afdekgelei verwarmen met iets water en het fruit met behulp van 

een kwast, afgeleren. De randen afmaken met gebruneerde amandelschaafsel. 

 

Chocoladetaart  
Benodigdheden Biscuitbeslag: 10 eierdooiers met 200 gram basterdsuiker, 10 eiwitten met 

200 gram basterdsuiker, 400 gram zelfrijzend bakmeel, 30 gram cacaopoeder, 100 gram 

stukjes chocolade. Oventemperatuur 170°C.  

Chocoladesaus: 400 gram chocolade, 75 gram fondant, 75 gram glucosestroop, 120 gram 

water. Gehakte pistachenoten. Vanillesaus. Munt. 



Crème au beurre maken door 6 dl. koude koffie te mengen met 200 gram koude roompoeder 

(of vanillevla). 250 gram roomboter opkloppen met 100 gram basterdsuiker. Vermengen. 

Twee taartvormen. Vier sinaasappelen. Margarine. Pannenlikker. Twee handmixers. 

 

Werkwijze: Oven voorverwarmen. De vormen goed insmeren met gesmolten margarine en 

bestrooien met suiker. 100 gram chocolade in hele kleine stukken snijden.  

Cacaopoeder vermengen met het bakmeel.  

Eierdooiers en de basterdsuiker met de handmixer witkloppen.  

Eiwitten in een vetvrije bekken wit kloppen en dan geleidelijk de suiker erbij.  

Opgeklopte eierdooiers, eiwitten en bakmeel voorzichtig vermengen met de pannenlikker. 

Stukjes chocolade erbij en verdelen in de 2 taartvormen. 45 minuten bakken op 170°C. 

Storten op een schone theedoek.  
Sinaasappels schillen, verdelen in partjes en dan in kleine stukken snijden. 

De twee biscuittaarten doormidden snijden, tremperen met Rhum en insmeren met de 

Crème au beurre.  

Op een rooster zetten met een plaat eronder. Chocoladesaus: Het water, fondant, 

glucosestroop verwarmen en van het vuur af de stukjes chocolade er door roeren.  

Bovenop iets gesmolten chocolade doen om de stukjes sinaasappelparten vast te zetten en de 

rest van de chocoladesaus verdelen over de taartvormen. 

Aan de buitenkant van de taart een randje maken van gehakte pistachenoten.  

Portioneren. Serveren met een bolletje ijs. 

 

 

 

Wijnsuggestie: 

Gerard Bertrand Rivesaltes  Appellation AOP  
 

Rivesaltes is een gemeente in het Franse departement Pyrénées-Orientales (regio Languedoc-

Roussillon) 

Rivesaltes is een versterkte, zoete, witte Franse dessertwijn . Deze soort wijn wordt ook wel 

vin doux naturel genoemd. 

Versterkte wijn is wijn die met alcohol, vaak uit dezelfde wijn gedestilleerd, wordt versterkt. 

Alcoholpercentages liggen bij deze wijnen boven de 15%.  

 

Gemaakt van Black Grenache  

Amberkleurig geur van gedroogde vruchten,hazelnoten en bessen met een uitzondelijk lange 

afdronk. Gaan we testen! 

Prima keuze bij dit dessert met chocolade en fruit.  
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