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CHOCOLADECAKEJES  
MET EEN VLOEIBARE VULLING  

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 6 CAKEJES 

 100 gr chocolade (70% 
cacao) 

 110 gr boter 
 100 gr suiker 
  50 gram bloem 
 2 hele eieren en 2 eidooiers 
 cacao (voor het bestuiven 

van de vormpjes) 
 bakspray of boter (voor het 

invetten van de vormpjes) 

OOK NODIG 

 6 bakvormpjes, timbaaltjes 
of souffléschaaltjes 

 fijn zeef 
 beslagkom en garde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: 15 minuten 

Vet de vormpjes in. Voor kleine vormpjes gebruik ik een bakspray, dat vind 
ik wel makkelijk. Het gaat ook zonder. Neem dan zachte of gesmolten 
boter en vet de vormpjes in. 

Zet een pannetje heet water op met hierin een metalen of vuurvaste kom. 
De kom mag het water niet raken. Smelt hierin de chocolade (in stukjes) 
met de boter. Draai het vuur uit als het water begint te koken. Chocola en 
boter smelten vanzelf. Laat afkoelen tot handwarm (je wilt geen 
roereieren). 

Zeef de bloem boven de beslagkom en voeg de suiker en de eieren toe. 
Meng alles met de garde tot een glad beslag. 

Bestuif de vormpjes met een beetje cacaopoeder. Klop het teveel er uit. 

Meng de chocolade al roerend door het beslag. Verdeel het beslag over 
de 6 vormpjes. 

Tot hier kun je de cakejes makkelijk tot 24 uur van te voren voorbereiden. 
Dek de vormpjes af met vershoud folie en zet in de koelkast tot gebruik. 

Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius boven- en onderwarmte (of 
180 graden hetelucht). 

Bak de cakejes in ca. 8-10 minuten in het midden van de oven. Komen de 
vormpjes uit de koelkast, verleng dan de baktijd tot ca. 12-14 minuten. * 

Haal de vormpjes uit de oven en laat ze even (maar niet te lang) afkoelen. 
Stort de cakejes meteen op een bordje: leg er een bordje op en keer het 
samen om. Laat het cakeje voorzichtig uit de vorm glijden. 

Lekker met een bolletje vanille-ijs. 

* De baktijd is afhankelijk van je oven, probeer het eventueel eerst even 
uit. 

Bij mijn eerste baksel heb ik de cakejes en half uur voor het bakken uit de 
koelkast gehaald. Na 10 minuten waren ze nog behoorlijk vloeibaar. Voor 
het tweede baksel heb ik de cakejes uit de koelkast gehaald op het 
moment dat ik de oven heb aangezet. Na 10 minuten waren ze nog erg 
vloeibaar (42 graden volgens de thermometer). Na nog 3 minuten was de 
temperatuur 62 graden en waren de cakejes lekkerder. Misschien iets 
minder vloeibaar, maar dat is een kwestie van smaak. 

 


