
 
 

Huistaartje met kersen 

 

Benodigdheden: 3 rollen verse bladerdeeg, margarine, gekartelde vormen.  

 

Halve liter banketbakkersroom (200 gram koude roompoeder - ½ liter water) 

 

Soezenbeslag: 200 cc water, 1 theelepel zout, 100 gram margarine, 100 gram bloem,  

200 gram eieren (4)  

 

Twee potten kersen, 100 gram suiker, iets kaneel, alles binder. ( ook b.v. frambozen) 

 

Victoria beslag van 50 gram amandelschaafsel, 50 gram suiker, 2 theelepels citroenrasp,  

1 eiwit. 

 

Eén liter slagroom, 150 gram suiker, 1 bakje gepureerde frambozen. 

 

Werkwijze: Vormen goed insmeren met gesmolten margarine.  

Met de juiste steker rondjes uit het bladerdeeg steken, prikken en de vormen fonceren. 

 

Soezenbeslag maken door water, zout en margarine aan de kook brengen.  

Casserole van het vuur nemen en de bloem in een keer toevoegen, vermengen met de spatel. 

Op een zacht vuur verwarmen tot dat er zich een glanzende bal vormt.  

In een kom doen en beetje voor beetje met de garde de losgeslagen eieren er onder roeren. 

 

Banketbakkersroom maken en onder het soezenbeslag vermengen.  

 



Op de beklede vormen spuiten, bestrooien met Victoria beslag en eerst 15 minuten 

bakken op 180°C. en daarna 20 minuten op 160°C. 

Ovendeur tussendoor niet openen. 

 

Uit de vormen halen, laten afkoelen en het deksel eraf snijden. 

 

Een gedeelte van het kersenvocht verwarmen met iets kaneel en de suiker, binden met alles 

binder. Kersen toevoegen. 

 

Frambozen pureren.  

Slagroom met de suiker voor 100% opkloppen en vermengen met de frambozen coulis. 

 

In de afgekoelde taartjes, een eetlepel aangemaakte kersen doen met daarop een rozet 

frambozen slagroom, deksel erop en bestuiven met poedersuiker. 

 

 
Wijnsuggestie: 

 

Tour Belingard  2012 

 
Een frisse zoete dessertwijn welke heerlijk is in de combinatie met een dessert, een appeltaart of bij 

de tiramisu. Uitstekende dessertwijn, past prima bij zowel zoete als (vers) fruitige nagerechten 

vanwege zijn niet al te intense zoetheid, gecombineerd met een fris zuurtje. Goede smaakbalans. 

 


