
 
 

Honingijs met een klein honingtaartje 

 

Benodigdheden voor het taartje: 1 pak verse filodeeg, banketbakkersroom. 300 gram 

amandelspijs, 100 gram roomboter, 1 ei, 200 gram amandelschaafsel, honing, eigeel, vormpjes, 

margarine, bloem, poedersuiker. 

 

Werkwijze: Oven voor verwarmen op 180°C.  Banketbakkersroom maken van 3 dl koud 

water en 150 gram koude roompoeder. Frangipane maken door de amandelspijs in kleine 

stukken te snijden, ei en de boter toevoegen en tot een gladde massa roeren met de mixer. 

Vormen insmeren met gesmolten margarine en bestuiven met bloem. 

Eén plak verse filodeeg op een snijplank leggen en zéér dun insmeren met banketbakkersroom.  

Plak filodeeg  erop leggen en weer zéér dun insmeren met de frangipane.  

De derde plak filodeeg erop leggen en dun insmeren met honing.  

Nu de vierde plak filodeeg erop leggen en strak oprollen tot een dikte van vijf cm.  

Afsnijden en de rol verdelen in stukken van 4 cm en in de vormen leggen.  

Voorzichtig deppen met iets eigeel. 

Afbakken op 180°C. ongeveer 20 minuten. De gaarheid controleren. Lossen en bestrooien met 

poedersuiker. 

 

Honing ijs 

 

Benodigdheden: 1 liter slagroom, 10 eidooiers, 400 gram honing, 2 theelepels citroenrasp, 

mespunt zout, mespunt kaneel. Twee honderd gram gemalen kokos. Sorbétière. 

Rozetten slagroom van ½ liter slagroom en 75 gram suiker. Twintig bakjes voor het ijs. Twintig 

dikke aardbeien, 200 gram chocolade. 2 Sechuan Cress. Bakpapier. 

Twintig bolletjes eiwit van 4 opgeklopte eiwitten en 100 gram suiker. Brander. 

 



Werkwijze: In een grote kom, slagroom, eidooiers, honing, citroenrasp, kaneel, zout goed met 

elkaar vermengen en tot ijs draaien.  

Op het laatste moment de gemalen kokos toevoegen. Verdelen in bakjes. 

Slagroom voor rozetten opkloppen. Chocolade in stukjes snijden en au bain Marie oplossen. 

De aardbeien met het steeltje eraan door de chocolade halen. 

Eiwitten met iets zout, stevig opkloppen in een vetvrije bekken en op het laatste moment de 

suiker. Op een roestvrije plaat mooie bolletjes eiwitten spuiten en beschaafd met de brander 

gratineren. Men kan ook nog wat vanillesaus maken van de banketbakkersroom. 

 

Opmaak: Geheel naar eigen inzicht. 

 


