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Dit is een uitgave van EBC Talen. EBC verzorgt taaltrainingen in meer dan 15
talen en levert tolk- en vertaaldiensten. Wilt u meer weten over de
kookkunsten van EBC of heeft u taalvragen? Neem contact op met EBC Talen.
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EBC RECEPT

Cijfertaart met crème en rood fruit
Een verjaardag of een jubileum vier je met een CIJFERTAART!
Zoals bijvoorbeeld bij EBC: wij bestaan 35 jaar!
Ingrediënten voor de cake: 275 gr boter (op kamertemperatuur) - 425 gr suiker - 2 tl vanilleextract - ½ tl zout - 5 eieren, op kamertemperatuur - 400 gr bloem - 60 gr maïzena –
2 el bakpoeder - 375 ml karnemelk
Ingrediënten voor de crème: banketbakkersroom, 300 gram boter en 75 gr. poedersuiker,
boter om in te vetten – decoratiekoekjes en vers rood fruit naar eigen wens.
Bereidingswijze:
• Verwarm de oven voor op 175 °C.
• Vorm met behulp van de verschillende delen het cijfer dat je wilt gaan bakken. Zorg
dat je alle delen waar beslag mee in aanraking komt goed invet met boter.
• Doe de boter, suiker, het vanille-extract en zout in een kom en klop dit in enkele
minuten tot een romig geheel. Voeg één voor één de eieren toe en klop het mengsel
daarbij goed door na ieder ei.
• Meng in een andere kom de bloem, maïzena en het bakpoeder en voeg de helft
daarvan toe aan het botermengsel. Klop dit er rustig doorheen. Voeg de helft van de
karnemelk toe en meng ook dit door het beslag.
• Herhaal dit met de andere helft van de bloem en de karnemelk en schep het
cakebeslag in de vorm, tot maximaal 2/3 van de hoogte.
• Afhankelijk van welk cijfer of welke letter je maakt kan het zijn dat je wat beslag
overhoudt. Daar kun je nog een los cakeje mee bakken.
• Bak de cake in 25 tot 35 minuten goudbruin en gaar.
• Stort de cake na het bakken uit de vorm op een rooster en laat hem afkoelen.
• Snijd de afgekoelde cake met een gekarteld mes horizontaal doormidden.
• Voor de botercrème: Klop de boter met de poedersuiker luchtig op. Voeg de
banketbakkersroom toe en klop het geheel door. De botercrème is nu klaar om
verder te verwerken. Als de botercrème gaat schiften is het mengsel te koud; zet de
schaal dan even in wat warm water of zet een warme föhn op de schaal.
• Doe de botercrème in een spuitzak met een glad spuitmondje van ongeveer
1 centimeter en spuit toefjes op de onderste cakeplak. Leg daar de andere plak cake
op en spuit ook daar toefjes crème op. Garneer de taart met de koekjes en het fruit
naar eigen inzicht!

Geniet ervan!
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