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PERENCAKE MET SPECULAASKRUIDEN 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR CA. 10 STUKKEN 

 150 g ongezouten boter 
(+ extra voor invetten 
van de vorm) 

 150 g suiker 
 citroenrasp 
 3 eieren (M, ca. 150 

gram) 
 150 g patentbloem 
 1 tl bakpoeder 
 snufje zout 
 ½-1 tl speculaaskruiden 
 3-4 peren 
 ca. 1 el amandelschaafsel 

 

OOK NODIG 

 Springvorm van 18 cm 
doorsnede 

 Keukenmachine met 
vlindergarde of mixer 

 2 beslagkommen 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: 30 minuten 
Oventijd: 60-75 minuten 

 

Laat alle ingrediënten op kamertemperatuur komen.  

Voorbereiden 
Stel de oven in op 180 oC (160 oC hetelucht). Vet de springvorm 
goed in met de zachte boter.  

Schil de peren (steeltjes mogen er aan blijven) en halveer ze. 
Verwijder het klokhuis en. Druppel er wat citroensap over tegen het 
verkleuren.  

Bereiden 
Klop de boter met de suiker tot bijna wit en schuimig (op 
gemiddelde snelheid). Dit duurt even, maar neem hier de tijd voor.  
Rasp ¼ deel van de citroen boven de kom en voeg het eerste ei toe.  

Mix tot het ei volledig is opgenomen, voeg het volgende toe en ga 
zo door tot alle eieren gemengd zijn.  

Verdeel het beslag over 2 kommen, de ene helft blijft naturel, de 
andere helft wordt gemengd met de speculaaskruiden. Meng 
bloem met bakpoeder en zout en zeef het. Spatel de helft door het 
beslag in een van de kommen. Meng door de rest van de bloem ½ tl 
speculaaskruiden (voor mij was ½ voldoende maar het mag ook 1 
hele zijn, als je dat lekker vindt). Spatel deze bloem door het beslag 
in de 2e kom.  

Schep het speculaasbeslag in de springvorm. Er bovenop het 
andere beslag. Meng met de spatel of een lepel beide smaken een 
beetje door elkaar.  

Snijd de peren in de lengte in vieren maar laat ze aan de bovenkant 
vast zitten. Leg de halve peren op het beslag, druk een beetje aan 
en strooi er het amandelschaafsel erover.  

Zet de springvorm op een rooster in de oven, zodat de vorm in het 
midden van de oven staat.  
Bak de cake in ca. 60-75 minuten goudbruin en gaar. Prik er met 
een satéprikker in om te controleren of de cake gaar is. De prikker 
moet er schoon uit komen.  

Laat afkoelen op een rooster en verwijder de rand na 5-10 minuten.  
 


