
Freddy & Monique Desot-Vermeersch     /   Albert 1 Wandeling 15 - 8400 OOSTENDE -  tel  059 50 65 14   /   www.restaurant-melody.be 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Bronnen: 
Banketbakkersroom: Jeroen Meus 

Chocoladebavarois: Jeroen Meus 
 

 

Tartelette met banketbakkersroom,  
chocoladebavarois & framboosje(s) 

 
Kruimeldeeg of zanddeeg: 

Dit deeg kan je uiteraard helemaal zelf maken, maar in het koelvak van de 

supermarkt vind je dit deeg kant en klaar. Lazy-me maakte van deze luxe 

gretig gebruik deze week :-) 

Je kunt 1 grote taart maken, maar je kunt ze ook meteen in kleine porties 

maken, zoals de "pateekes" bij de bakker. Verdeel het deeg in de vormpjes en volg 

de instructies op de verpakking voor het afbakken.  

 

Banketbakkersroom:  

* 1 liter melk * 12 dooiers * 180 gr suiker * 40 gr Maïzena 

* 30 gr bloem * 1 vanillestokje (hoeveelheden voor ongeveer 6 taartjes) 

 

 Meet de hoeveelheid melk nauwkeurig af en warm ze op in een kookpot tot net 

voor het kookpunt. Op een zacht vuur zodat de melk niet overkookt. 

 Snij de vanillestok overlangs door en schraap er met een mespunt de zaadjes 

uit. Doe de zaadjes én de peul in de melk 

 Weeg de hoeveelheden suiker, maïzena en bloem nauwkeurig af 

Scheid de eieren en doe de dooiers in de mengpot van de keukenrobot (of 

gewoon in een mengkom als u een handmixer gaat gebruiken) 

( De eiwitten kun je gebruiken om suikerglazuur te maken, of in een tiramisu 

te verwerken, maar ook om meringue te maken, recept komt binnen enkele 

weken aan bod ;-) 

Klop de eigelen los en voeg er de suiker aan toe, blijf mixen tot je een bleke 

luchtige massa krijgt ( Jeroen Meus noemt dit "ruban") 

Voeg de bloem en maïzena toe, alles goed loskloppen. 

 Giet een klein deel van de warme vanillemelk bij het beslag, mix even. 

 Giet het eierbeslag nu over in de kom met melk. Dit moet nu indikken, op 

een zacht vuur. Blijf roeren. 

Zie je de eerste luchtbellen verschijnen, dan zou het mengsel de gewenste 

dikte moeten bereikt hebben, en is het klaar, haal de peul van de vanille er uit. 

Giet de warme pudding in een ruime schaal en strijk het oppervlakte glad. Leg 

vershoudfolie op de pudding, zo kan hij afkoelen zonder dat er een verhard 

"velletje" op komt 

Laat half uurtje afkoelen in de koelkast. 

 

Heb je hier helemaal geen tijd voor,  maar wil je echt graag de taartjes maken, 

dan bestaat er ook een kant en klare versie van dit banketbakkersroom waar je 

enkel de melk moet aan toevoegen, of neem gewone vanillepudding, maar maak 

hem ietsje minder stevig. 

 

In het zomerseizoen, kun je heerlijke aardbeientaartjes maken, en je zou hier nu 

eigenlijk wel bananen-, appel- of mandarijnenschijfjes kunnen gebruiken, 

maar aangezien het winter is, zoeken we onze troost bij... chocolade! :-)  De 

chocoladeslagroom gebruikten we al bij het gebak van 5 november, maar hier 

komt ie dus nog eens : 

 

Chocoladebavarois: 

* 5 eieren * 80 gr kristalsuiker * 3 dl melk * 1 vanillestokje * 4 blaadjes 

gelatine * 100 gr pure chocolade * 3 dl room 

 

 Splits de eieren ( eiwitten eventueel invriezen voor later gebruik) 

 Klop de eierdooiers met de suiker in de keukenmachine tot luchtige massa. 

 Breng de melk aan de kook. Snij de vanillestok in de lengte open, schraap er 

de zaadjes uit en doe ze samen met de peul bij de melk. laat trekken. 

 Week de gelatine in koud water 

  Breek de chocolade in de melk. Laat smelten 

 Haal de vanillepeul uit de melk. Giet de warme chocolademelk bij het 

eierdooiermengsel en roer om in de keukenmachine 

 Knijp de gelatine uit en los op in het warme mengsel. Laat de machine rustig 

draaien zodat het mengsel kan afkoelen 

Klop de room half op met een garde. Spatel hem door het chocolademengsel 

Laat de bavarois nu opstijven in de koelkast. Ik gebruikte een spuitzak, maar 

je kunt hem bvb ook in glaasjes gieten en laten opstijven om zo te serveren. 

 

Vul de taartbodempjes met laagje banketbakkersroom, daarboven de 

chocoladebavarois. Werk af met een schattig framboosje (of meerdere). Zo 

hebben we toch flink ons stukje fruit binnen ;-) 

Enjoy! 

Kate x 


