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mascarpone crÈme & Verkade chocoladekrullen

Zo. Dat ziet er  
fantastisch uit,  
en smaakt ook goed.
Hoe extravagant dit recept ook klinkt, het is 
eenvoudiger te maken dan verwacht. De meeste 
ingrediënten worden namelijk gewoon in een kom door 
elkaar geklopt. Het geheim voor een echt glanzende 
chocoladeganache is hem in een keukenmachine te 
maken. We maken dit chocoladetaartje het liefst in een 
(hoge) springvorm van 18 cm. 

Ingrediënten
Chocoladecake
120 ml Chouffe Bok 
120 g Campina Grasboter, in blokjes, 
plus extra om in te vetten
30 g cacaopoeder
200 g fijne kristalsuiker
65 g zure room
1 groot ei
2 theel. vanille-extract 
130 g bloem 
¼ theel. zout 
1 theel. zuiveringszout 
1 Verkade Chocoladeletter, voor de chocoladekrullen

Chocoladeganache
100 g Verkade extra pure chocolade (75%)
100 ml Campina slagroom
1½ theel. golden syrup
1½ theel. zachte Campina grasboter  

Mascarpone crème 
125 g mascarpone 
45 g Baileys Irish Cream 
40 g poedersuiker, gezeefd

Voorbereiding
1.  Verwarm de oven voor op 175 oC. Bekleed de bodem 

van de springvorm met bakpapier en vet deze samen 
met de rand in met boter. 

Chocoladeganach
2.  Hak de stukjes chocolade in een keukenmachine 

fijn en zet dit opzij.
3.  Zet een kleine pan met de slagroom en de golden 

syrup op halfhoog tot hoog vuur. Neem de pan zodra 
er luchtbellen verschijnen – vlak voor de room gaat 
koken – van het vuur. Zet de keukenmachine weer 
aan met de chocolade erin en voeg de hete room in 
een gelijkmatige straal toe. Blijf 10 seconden mixen 
en doe dan de boter erbij. Blijf mixen tot de ganache 
glad is en glanst.

4.  Je kunt de ganache ook met de hand maken: zorg 
ervoor dat de chocolade fijn is gehakt voor je de 
slagroom en syrup verhit en in een geleidelijke 
stroom bij de chocolade giet. Roer alles met een 
houten lepel tot de chocolade vrijwel gesmolten is 
en voeg de boter toe. Blijf roeren tot de ganache 
mooi glad is.

5.  Het maakt niet uit of je de ganache in een machine 
maakt of met de hand, maar schep de ganache met 
een pannenlikker in een andere kom en dek het af 
met plasticfolie. Zet de kom opzij tot de ganache 
naar wens voldoende is opgestijfd: als je een dunne 
laag over de cake wilt strijken, kan de ganache nog 
vloeibaar over de cake worden uitgegoten zodat 
ze met een gelijkmatige, lichte, glanzende laag is 
bedekt. Laat de ganache voor een dikker smeerbare 
versie circa 2 uur bij kamertemperatuur opstijven 
voor je hem met een spatel of mes op de 
cake aanbrengt. 

Chocoladecake
6.  Doe de grasboter en Chouffe in een middelgrote pan 

en zet dit op halfhoog vuur. Roer rustig tot de boter 
is gesmolten, maar laat het beslist niet aan de kook 
komen. Zeef de cacao en de suiker samen boven een 
kom en roer alles door elkaar door de pan met het 
Chouffemengsel; giet het mengsel in een 
middelgrote kom.

7.  Klop in een andere kom de zure room, de eieren en 
de vanille door elkaar en giet dit al roerend bij het 
Chouffemengsel. Zeef de bloem met het zout en het 
zuiveringszout in een andere kom en klop dit ook door 
het Chouffemengsel tot alles glad en goed vermengd 
is. Giet het beslag in de springvorm en bak de 
chocoladetaart in 40 minuten of tot een in het midden 
van de cake gestoken spies er schoon uit komt.

Mascarpone crème
8.  Klop voor de mascarpone crème de mascarpone en 

de Baileys en de poedersuiker met een handmixer 
of garde door elkaar. Blijf op lage snelheid kloppen 
tot alles is vermengd. Schakel de mixer halfhoog tot 

hoog en klop het roommengsel tot het dik genoeg 
is om uit te strijken. (Let op: niet te lang, anders kan 
het gaan schiften!) Zet de crème tot gebruik in de 
koelkast, om op te stijven.

Afwerking
9.  Leg de chocoladeletter op een grote snijplank of 

bakplaat. Schaaf met een groot hakmes (of met 
een dunschiller) over de letter, zodat er grote 
chocoladekrullen ontstaan. Bewaar de mooiste 
krullen voor de garnering.

10.  Laat de cake minstens 10 minuten afkoelen voor je 
het uit de springvorm haalt. Ga eerst met een mes 
tussen de cake en de springvorm door om deze los 
te halen. Zet de chocoladecake op een taartrooster 
en snij met een groot mes de cake horizontaal in 
tweeën. Leg beide helften op een groot vel bakpapier. 
Bestrijk het onderste gedeelte van de chocoladecake 
met de mascarpone crème en giet een ruime 
hoeveelheid chocoladeganache over de bovenste 
helft van de cake. Bestrooi de chocoladeganache met 
de Verkade chocoladekrullen en plaats de bovenste 
helft van de cake voorzichtig op de onderste helft.

Serveren
11.  Serveer de chocoladetaart voor een extra feestelijk 

effect met sterretjes en steek ze aan. Eet smakelijk!

Dit recept is gebaseerd op het recept van Yotam Ottolenghi uit het boek Sweet.

Taartje

- voor 8 personen -

Eet smakelijk!

Extra tips
De ganache kan 3 dagen bij kamertemperatuur 
bewaard worden, als het daar tenminste niet al 
te warm is, of zet hem maximaal 2 weken in de 

koelkast. Je kunt de cake zonder de roomvulling in 
een goed gesloten trommel 3 dagen bewaren bij 

kamertemperatuur.
 

Dit chocoladetaartje kun je het best in de koelkast 
bewaren en binnen een dag opeten.


