chocolade pleziertjes

Biscotti met chocolade
200 g bloem
125 g kristalsuiker
2 eieren
75 g volledige amandelen
75 g pure chocolade
1 vanillestokje
snuifje zout

Doe de bloem, suiker, eieren en amandelen in een kom.
Hak de chocolade fijn en voeg toe. Schraap het vanillestokje leeg en voeg het vanillemerg toe. Voeg het zout toe,
roer alles goed door en kneed verder met de handen. Maak
2 lange rollen van het deeg en leg ze op een met bakpapier
beklede bakplaat. Bak 30 minuten in een voorverwarmde
oven van 160 °C. Haal uit de oven en snijd ze schuin in
stukken van 2 tot 3 cm. Laat volledig afkoelen alvorens te
serveren.
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versier met bloemsuiker en geroosterde amandelen.

champignons en de rest van het bier bij het vlees
en laat verder stoven tot de champignons gaar zijn.
Bind de saus met gebroken maïszetmeel en breng
op smaak. Serveer met Hasselbackaardappelen.

tIP: Snijd de charlotte in kleine porties, schik op dessertborden, bestrooi met bloemsuiker, versier met een blaadje
citroenmelisse, een bolletje vanille-ijs en fruit naar keuze.

Kirschtaart
100 g bloem 10 g cacaopoeder 1 koffielepel bakpoeder
40 g amandelschilfers 40 g boter (vetstof) 4 eieren 75 g
suiker Vulling: 500 g kersen op siroop 20 g gelatine 0,8
dl kirsch 1 l slagroom 90 g suiker Afwerking: 70 g chocoladeschaafsel 16 kersen
Meng de bloem met het cacaopoeder, het bakpoeder en de
amandelschilfers. Smelt de vetstof. Klop de eieren met de suiker au bain-marie luchtig. Spatel er het bloemmengsel en de
gesmolten vetstof onder. Doe het deeg in een springvorm van
28 cm doorsnee. Bak de biscuit 40 minuten in een voorverwarmde oven van 180 °C. Snijd de biscuit horizontaal in twee
lagen. Besprenkel de bodem met de kersensiroop. Verdeel er
de kersen over. Week de gelatine in koud water en los op in de
warme kirsch. Klop de slagroom met de suiker stijf. Meng de
slagroom met de kirsch. Schep enkele eetlepels slagroom in
een spuitzak met stervormige spuitmond. Verdeel de helft van
de slagroom over de kersen. Dek af met de tweede biscuitlaag.
Bestrijk met slagroom, bestrooi met het chocoladeschaafsel
en garneer met toefjes slagroom en kersen.
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Chocoladetaart
Deze ‘flourless’ chocoladetaart vraagt nooit om gluten en wordt altijd zonder bloem gemaakt. Perfectie!
InGREDIËntEn
voor de taart: 80 g roomboter 6 eieren, gesplitst
225 g pure- chocoladedruppels 100 g fijne witte suiker een snufje zout
voor de afwerking: cacao
Verwarm de oven voor op 140° C. Bekleed een hoge
springvorm van zo’n 22 centimeter doorsnede met
bakpapier of vet hem goed in met boter. Smelt de
chocolade met de boter au bain-marie. Splits de
eieren en klop de eiwitten samen met de suiker
mooi stijf. Meng de dooiers en het zout door de ondertussen afgekoelde chocoladesaus en spatel er de
opgeklopte eiwitten en suiker door. Bewaar zoveel
mogelijk lucht en mix het beslag zeker niet te veel
door. Bak de taart zo’n 45 minuten in het midden van
de oven. Zodra de randen dreigen te scheuren, is de
taart goed. Laat de taart helemaal afkoelen voordat je
de springvorm verwijdert. Zeef vlak voor het serveren nog wat cacao op de bovenkant.

KoRtInG exclusief
voor Femmaleden
Exclusief voordeel voor Femmale-

Nood om nog
meer te bakken
deze maand?
Dan delen wij
graag onze over
nheerlijke pere
crumble.

Perencrumble
met havervlokken
6 personen

Heerlijk, een zoetje dat het midden houdt tu
nagerecht en gebak. Het vraagt echt niet ve
om het te maken en de geur van karamel en
lucht, hmm heerlijk toch!

Dit recept vind je in ‘Koken voor elke dag’. B
kan je bestellen via de Boetiek van Femma.
www.femma.be/boetiek

3 peren 5 gedroogde abrikozen 60 g ro
of gedroogde cranberries 1 eetlepel honi
g vetstof Crumble: 120 g vetstof 120 g
vlokken 70 g speltbloem 75 g bruine s

Schil de peren, verwijder het klokhuis en s
kleine stukjes. Verhit vetstof en bak de per
minuten op een hoog vuur. Voeg de honin
zijnen toe, roer goed en laat de peren iets k
liseren. Maak de crumble: meng de vetstof
suiker, bloem en havervlokken
tot een kruimelig deeg. Verdeel

