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KLEINE TAARTJES MET FRUIT 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 6 TAARTJES 

INGREDIËNTEN 

Voor het taartdeeg 

 120 g bloem 
 50 g poedersuiker 
 20 g amandelmeel 
 75 g ongezouten boter 

(op kamertemperatuur) 
 mespunt zout 
 1 el losgeklopt ei 
 6 bakringen of vormen 

van 6 cm doorsnede 

Voor de witte chocolade 
slagroom (een dag eerder 
maken): 

 250 ml slagroom (in 
tweeën opgesplitst) 

 1 tl vanillesuiker (of 1/2 tl 
vanille-extract) 

 1 el suiker  
 60 g witte chocolade van 

een goede kwaliteit 

Voor de vulling: 

 ca. 6 el lemoncurd (zelf 
gemaakt (zie recept) of 
uit een potje) 

 seizoensfruit: aardbeien, 
rode bessen, blauwe 
bessen en frambozen 

 enkele blaadjes 
citroenmelisse (of munt) 

 

 

Begin een dag eerder met de chocladeslagroom.  
Hak de witte chocolade in stukjes.  
Verhit de helft van de slagroom (125 ml) met de suiker en de 
vanillesuiker. Roer tot de suiker is opgelost en de slagroom tegen 
het kookpunt aan is. Haal de pan van het vuur en voeg de 
chocolade toe. Roer met een lepel tot de chocola helemaal is 
opgelost. Voeg nu de andere helft van de slagroom toe (125 ml) en 
meng goed.  
Laat het mengsel in een kom of maatbeker met deksel een nacht 
koelen in de koelkast. 

Voor de deegbodems (kan ook een dag eerder) 
Meng de bloem met het amandelmeel en het zout. Voeg de boter 
in kleine stukjes toe en 1 kleine eetlepel van het losgeklopte ei. 
Kneed van alles een stevig deeg. Druk het deeg plat en vorm tot een 
schijf, verpak het in plasticfolie en leg het 1 uur in de koelkast. 

Verwarm de oven voor op 170 graden Celsius (onder- en 
bovenwarmte). 
 
Bestuif het werkblad met bloem en rol het deeg uit tot een dikte 
van ca. 3 mm. Steek uit het deeg ringen van ongeveer 9 cm en 
bekleed de bakringen ermee. Snijd het deeg langs de bovenkant van 
de vormpjes glad. Leg een vel (siliconen) bakpapier op de bakplaat 
en zet hierop de gevulde bakringen.  

Bak de taartjes in ca. 12 minuten goudbruin en gaar. Laat op een 
rooster afkoelen.  

Maak het fruit schoon. Laat de lemoncurd op kamertemperatuur 
komen, dan kun je hem makkelijker verwerken. Klop de witte 
chocolade slagroom stijf. 

Het opbouwen van de taartjes. 
Schep in elk taartje een halve of hele lepel lemoncurd (net wat je 
lekker vindt). Schep hierop 2-3 lepels van de witte chocolade 
slagroom en maak er met een kleine spatel of de achterkant van 
een lepel een bergje van.  
Druk het fruit voorzichtig in de slagroom en garneer met een 
blaadje munt of citroenmelisse.  

De taartjes blijven in een goed afgesloten doos wel een (misschien 
2) dagen goed. Wil je ze de dag ervoor al maken, leg het fruit er dan 
pas op vlak voor het serveren, dan blijft het mooier.  

 


