BLOEMETJE
VOOR
MAMA
DIT HEB JE NODIG
CHOCOLADETAART
3 eieren
160 gr lichte basterdsuiker
0,5 tl zout
150 gr pure chocolade
100 gr ongezouten roomboter
150 gr gestampte iets kruimige aardappelen
50 gr bloem
3 el cacaopoeder
1 tl baksoda
1 tl bakpoeder

CHOCOLADEFROSTING
85 gr pure chocolade
200 gr ongezouten roomboter
Snufje zout
230 gr poedersuiker
1 el kokend water
50 gr cacaopoeder

DECORATIE
1 pakje oranje marsepein
Eetbare bloemen naar keuze
Zelfgemaakt bloemstekertje

ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 165ºC en vet een bakplaat in met boter en bebloem
deze. Mix de eieren, suiker en zout tot het in grootte is verdubbeld. Smelt de pure
chocolade en boter au bain-marie. Laat daarna even afkoelen. Voeg de gesmolten
chocolade en aardappels toe aan het eimengsel. Voeg nu de bloem, cacaopoeder,
baksoda en bakpoeder toe en mix weer. Verspreid het beslag over de bakplaat en
bak circa 40-45 minuten in de oven. Let op, niet te lang bakken. Laat de taart
afkoelen tot kamertemperatuur.
Nu de frosting. Smelt de chocolade en laat deze afkoelen tot kamertemperatuur.
Mix de boter met zout, de poedersuiker en het water. Voeg cacaopoeder toe tot
frosting gemengd is. Voeg hierna de gesmolten chocolade toe.
Steek met een rond uitsteekvormpje rondjes uit de plaat chocoladetaart. Leg een
stuk of vier van deze rondjes op elkaar, met een flinke lik frosting ertussen. Laat
deze taartjes afkoelen en stevig worden in de koelkast zodat je het bloempotje
straks in de juiste vorm kan snijden. Verkruimel de overgebleven chocoladetaart.
Deze kun je later gebruiken als ‘grond’ voor in de potjes.
Rol ondertussen het marsepein uit tot een dikte van zo’n 3 mm. Snijd hier drie brede
plakken en 3 smalle plakken uit. Snijd hier ook nog eens drie rondjes uit, als bodem
van je taartje. Let op, deze moeten om het chocoladetaartje passen, zodat je geen
chocoladetaart meer ziet. Achteraf kun je altijd nog een stukje marsepein afsnijden,
wanneer deze te groot is.
Haal de stevig geworden chocoladetaartjes uit de koelkast. Snijd deze in de vorm
van een bloempotje, door met je mes schuin van boven naar beneden te snijden.
Let op, snijd hier niet te veel vanaf. Wanneer je dit gedaan hebt, smeer de taartjes
dan af met de frosting, nadat je het taartje een bodem van marsepein hebt gegeven.
Strijk de frosting glad, zodat je geen deuken krijg in je marsepein. Bedek deze nu
met de marsepein en geef de bovenkant een extra (smalle) marsepeinen randje.
En nu het leukste: decoreren! Leg de ‘grond’, oftewel chocoladetaart kruimels, in
je bloempotjes. Leg hier eetbare bloemen overheen en maak er eventueel nog een
bloemstekertje bij voor mama.
Fijne moederdag!
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