
Chocoladetaart
Ingrediënten voor 10 personen :

* biscuit : 
- 4 eieren
- 120 gram suiker
- 1 zakje vanillesuiker
- 100 gram zelfrijzende bloem
- 20 gram maïzena
- 2 el cacaopoeder
- snuf zout 

Bereidingswijze :

Verwarm de oven voor op 180 gr (hetelucht). 
Maak eerst de biscuit : 
klop de eieren met de suiker en vanillesuiker totdat ze schuimig en luchtig zijn (ongeveer 10 minuten). 
Meng de gezeefde bloem, de cacao, zout en maïzena met elkaar, Spatel dan de bloem door het eiermengsel, 
doe dit voorzichtig zodat het mengsel luchtig blijft. Vet een springvorm (van 23 cm) in en giet het mengsel in de 
vorm. Bak de biscuit in ongeveer 35 min af, het is ok als een sateprikker er schoon en droog uitkomt. 
Laat de biscuit afkoelen op een rooster, 
Maak in de tussentijd de botercréme :
Verwarm de suiker, het eiwit en het zout in een schaal die heet mag worden. Zet die schaal op een pan met licht 
kokend water. Meng het geheel totdat de suiker oplost in het mengsel en de thermometer 120 graden bereikt. 
Haal de schaal van het kokende water af en mix het beslag van langzaam naar snel totdat het een stijf en 
glimmend beslag is. (ongeveer 10 min). Zet vervolgens de mixer zachter, voeg de boter in kleine stukjes toe en 
mix het geheel na elk toegevoegd stukje boter. Ga nog even door met mixen (ongeveer 2 minuten) totdat de 
belletjes weg zijn. Smelt de chocolade au bain marie en voeg dieze toe aan het mengsel, 
doe dit vervolgens in een spuitzak.
Afwerken van de taart : 
Snijd de biscuit horizontaal in het midden. spuit een laag je botercréme op het onderste deel en leg vervolgens het 
bovenste erop. Dan versier je de bovenkant zoals gewenst. Je kan de volledige taart met botercréme versieren 
of enkel de buitenste rand en dan leg je op de binnenkant een laag je ganache (ik smelt gewoon wat chocolade 
met klein beetje water in de microgolf). Ten slotte versier je met wat ferrero rocher’s.

Smakelijk!  

* botercréme :
250 gram suiker -

4 eiwitten -
300 gram boter -

(op kamertemperatuur)  
150 gram melk of pure chocolade  -

(ik gebruik altijd melkchocolade)


