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        DESSERT VAN ROMIGE 
       RICOTTA MET AARDBEIEN 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 4 PERSONEN 

 200 ml slagroom 
 3 tl suiker 
 1/8 tl vanille-extract 
 100 g ricotta 
 rasp van een halve limoen 
 250 g verse aardbeien 
 1 el poedersuiker 

Voor de koekjes 

 75 g ongezouten roomboter 
 60 g witte basterdsuiker 
 1/2 eidooier 
 snufje zout 
 115 g (Zeeuwse) bloem 
 5 g bakpoeder 

En verder 

 Keukenmachine of handmixer 
 Deegroller 
 4 glaasjes 
 Ronde uitsteekvorm (kleiner dan de 

glaasjes) 
 Spuitzak 

 

 

 

 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 30 minuten 
Bereiden: 10 minuten  

Voor de koekjes 
Laat de ingrediënten op kamertemperatuur komen.  
Meng boter, basterdsuiker en eidooier met een snufje zout tot 
een luchtige massa. Dit gaat goed in een standmixer met vlinder 
of een handmixer. 

Zeef de bloem met het bakpoeder en meng met het 
botermengsel. Kneed snel tot een deeg. Druk plat en leg dit in 
plasticfolie verpakt ongeveer 30 minuten in de koelkast. Je kunt 
het deeg ook al eerder maken, het is in de koelkast 3 dagen 
houdbaar. De hoeveelheid deeg is te veel voor 4 desserts (8 
koekjes). Je kunt het resterende deeg ook invriezen voor later.  

Verwarm de oven voor op 180oC (160oC hetelucht).  

Rol het deeg op een bebloemd aanrecht uit tot een dikte van  
2 mm en steek er rondjes uit. Leg ze op een bakplaat met een 
vel bakpapier of siliconenmatje. Bak de koekjes ongeveer 5-10 
minuten. Laat ze niet te donker worden. Haal de koekjes uit de 
oven en laat ze afkoelen en uitharden op een vlak oppervlak.  

Maak de aardbeien schoon, houd er 4 apart en snijd de rest in 
blokjes. Meng in een kommetje met de poedersuiker. Schep de 
aardbeien in een zeef en hang dit boven een kommetje om het 
sap op te vangen. 

Klop de slagroom stijf met de suiker en het vanille-extract. Meng 
er kort de ricotta door en de rasp van de limoen (mix niet te 
lang). Schep het ricottamengsel in een spuitzak. 

Leg in elk schaaltje een koekje en besprenkel dit eventueel met 
wat van het aardbeiensap. Spuit er een laagje slagroom op, 
verdeel de aardbeien over de 4 glaasjes, leg er nog een koekje 
op. Spuit er nog een laagje slagroom op, gebruik nu een 
kartelmond. Snijd de achtergehouden aardbeien 4 of 5 keer in, 
zodat je er een waaiertje mee kunt maken. Leg op elk glas een 
aardbei, garneer met wat limoenrasp en een blaadje munt.  

Bewaar in de koelkast tot het serveren. Wil je de koekjes nog 
knapperig? Maak de desserts dan vlak voor het serveren.  

 


