RICOTTACAKE MET VERS FRUIT
INGREDIËNTEN

BEREIDING

VOOR 6-8 PERSONEN

Laat alle ingrediënten voor de cake op kamertemperatuur komen. Bekleed
de bakvorm met het bakpapier.











100 g roomboter
100 g fijne suiker
2 eieren
75 g ricotta
100 g zelfrijzend bakmeel
1 tl vanillesuiker
snufje zout
ca. 100 g rode bessen of
ander zomers fruit
evt. poedersuiker

Voor de witte chocolade
ganache:





150 ml slagroom
20 g suiker
1/2 tl vanille-extract
75 g witte chocolade van
een goede kwaliteit (ca. 35%
cacaobestanddelen)

En verder:





een rechthoekige taartvorm
12×35 cm of 20×20 cm
bakpapier
handmixer of
keukenmachine
een spuitzak met
spuitmondje voor de
chocoladeganache

Bereidingstijd:
Voorbereiden: 30 minuten
Bereiden: 60 minuten

Voor de witte chocoladeganache:
Verwarm in een pannetje de slagroom en de suiker tot de suiker helemaal
is opgelost. De slagroom mag niet koken.
Hak de chocolade fijn. Hoe kleiner de stukjes, des te sneller lost de
chocolade op. Doe in een kom en voeg dan de warme room toe. Roer tot
alle chocolade is opgelost.
Giet het mengsel in een bakje, sluit af met een deksel en zet dit een nacht
in de koelkast. Wil je niet zo lang wachten: zet het bakje 10 minuten in de
vriezer en vervolgens in de koelkast tot het mengsel is afgekoeld tot ca. 57 graden.
Voor de ricottacake:
Verwarm de oven voor op 180oC (160 hetelucht).
Was de bessen, laat uitlekken en leg op een handdoek zodat er zo min
mogelijk vocht aan blijft hangen.
Klop de boter met de suiker en vanillesuiker schuimig. Klop de eieren los
met ricotta en meng beetje voor beetje met het botermengsel. Voeg een
volgende hoeveelheid pas toe als het vorige volledig is opgenomen.
Meng het zout door het bakmeel. Zeef een deel boven de kom en spatel
door het beslag tot het is opgenomen. Herhaal dit tot al het meel op is.
Schep het beslag in de vorm en strijk de bovenkant glad. Verdeel de rode
bessen over het beslag.
Zet op een rooster in het midden van de oven en bak ca. 30 minuten tot
de cake goudbruin en gaar is. Een prikker die je er in steekt moet er
schoon uit komen. Wordt de cake te donker, verlaag dan de temperatuur
met 10 graden.
Laat de ricottacake ca. 10-15 minuten afkoelen en verwijder dan de vorm.
Laat verder volledig afkoelen op een rooster.
TIP: maak de chocoladeganache de avond tevoren, dan is hij voldoende
gekoeld om te gebruiken.
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