MAMA-IS-LIEFTAART!
DIT HEB JE NODIG
VANILLECAKE
250 g bloem
1 el bakpoeder
snufje baksoda
1/2 tl zout
110 g ongezouten roomboter
290 g fijne kristalsuiker
3 eieren
245 ml melk
tl vanille extract

BOTERCRÈME
45 g bloem
240 ml melk
200 g ongezouten roomboter
180 g poedersuiker
5 ml vanille-extract

ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 180ºC en vet een ronde bakvorm (circa 20 cm) in met
boter en bebloem deze. Zeef de bloem, bakpoeder, baksoda en zout en vermeng
deze. Mix de boter en suiker glad. Doe de eieren er 1 voor 1 bij.
Zet de mixer op de zachte stand en voeg geleidelijk het bloemmengsel toe. Schenk
dan de melk en de vanille erbij en mix rustig tot deze vermengd is. Bak de cake
40 minuten en laat de cake hierna afkoelen op een rooster.
Maak ondertussen de botercrème. Zeef de bloem boven een steelpan met de melk.
Breng deze al roerend aan de kook. Zodra deze kookt, zet je het vuur laag en laat je
deze nog 5 minuten al roerend inkoken. Laat deze afkoelen tot kamertemperatuur.
Mix de boter en suiker glad. Voeg het afgekoelde botermengsel toe en hierna de
vanille.
Laat de cake stevig worden in de koelkast en snijd deze hierna in drie lagen. Leg de
lagen op elkaar met een flinke lik botercrème ertussen. Smeer de gehele cake af
met de resterende botercrème en laat de cake opstijven in de koelkast.

Roze botercrème tussen je cake?
Voeg gepureerde frambozen of
roze kleurstof toe aan 1/3 van
je botercrème.

Verwarm de slagroom in een steelpannetje tot deze kookt. Zet het vuur laag en voeg
de in stukjes gehakte chocolade hieraan toe. Laat deze eerst 5 minuten staan en
roer dan zachtjes, met een spatel, tot de chocolade en slagroom volledig met elkaar
vermengd zijn. Voeg het zout als laatste toe. Hoera, je hebt ganache gemaakt!

CHOCOLADE GANACHE

Laat de ganache even afkoelen en bedek dan de bovenkant van de afgekoelde
taart met de ganache. Voorzichtig, lepel voor lepel. Duw de chocolade op sommige
plekken zachtig over de randjes.

250 g pure chocolade
250 g slagroom
1/2 tl zout

DECORATIE
Eetbare bloemen naar keuze
Blauwe bessen
Passievruchten
Eventueel zelfgemaakte meringues
Chocolade

En nu het leukste: decoreren! Decoreer met mooie eetbare bloemetjes, chocolade,
fruit naar keuze en eventueel leuke meringues.
Fijne moederdag!

GA VOOR MEER INSPIRATIE NAAR

