
receptprintable - www.vanbritt.nl

Voor het deeg heb je nodig:
-350 gram bloem
-175 gram boter in blokjes (koud!)
-75 gram fijne kristalsuiker
-2 eierdooiers
-snufje zout

Voor de vulling heb je nodig:
-6 eieren
-4 eierdooiers
-350 gram witte basterdsuiker
-3 deciliter slagroom
-4 citroenen (sap en rasp)

Voor het schuim heb je nodig:
-4 eiwitten
-150 gram fijne kristalsuiker

En verder heb je nodig:
-een grote vlaaivorm met opstaande rand, ingevet
-een stuk bakpapier
-steunvulling (bonen, spliterwten of keramische korrels)
-mixer
-plastic folie
-eventueel een deegroller

Voor dit recept is het aan te raden eerst alle ingrediënten klaar te zetten in plaats van 
alles te pakken 'as you go'.

citroentaart
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Stap 1: wrijf de boter, bloem, suiker, zout en 1 theelepel citroenrasp tussen je vingers tot 
een kruimeldeeg. Dit kan ook met een mixer met een speciale koekjeshaak. Roer dan, eventueel 
met behulp van een mes, de twee eierdooiers erdoor. Dit kun je dus ook met de mixer doen, 
maar alleen als je zo'n koekjeshaak hebt. Vorm dan, met je handen, een bal van het deeg en 
leg deze terug in de beslagkom. Dek de kom af met plastic folie en plaats het deeg in de 
koelkast (minimaal een half uur).

Stap 2: verwarm de oven op 175 graden Celsius. Bekleed de ingevette bakvorm met het deeg. 
Je kunt dit op twee manieren doen. Uitrollen met behulp van een deegroller of gelijkmatig in 
de vorm drukken. Ik kies altijd voor optie twee, maar zorg er wel voor dat het deeg ook 
echt gelijkmatig in de vorm zit. Snijd het overtollige deeg weg.

Stap 3: leg een groot stuk bakpapier op het deeg en vul de vorm met steunvulling. De vulling 
zorgt ervoor dat de bodem zijn vorm behoudt tijdens het bakken. Bak de bodem in ongeveer 
twintig minuten zachtgeel. Neem de steunvulling en het bakpapier eruit (pas op! Heet!). Plaats 
de vorm terug in de oven voor nog vijf minuten bakken. Laat de bodem dan helemaal afkoelen.

Stap 4: zet de oven weer aan. Nu op 150 graden Celsius. Klop met de mixer (gardehaak) de 
suiker, eieren en eierdooiers tot een samenhangend mengsel. Niet verder kloppen daarna, het 
hoeft niet te schuimen. Klop er dan de slagroom en het citroensap en -rasp erdoorheen. 
Schenk de vulling in de gebakken bodem. Bak de taart in drie kwartier gaar (midden van de 
oven, zonodig iets langer). Haal de taart uit de oven en laat 'm afkoelen.

Stap 5: zet de oven op de grillstand. Klop de eiwitten stijf en voeg in delen de suiker toe. 
Klop tot er een dik, glanzend mengsel ontstaat. Het helpt als je mixer en de beslagkom goed 
schoon zijn (vetvrij). Verdeel het schuim dan over de taart. Maak piekjes in het schuim met 
behulp van een lepel of spatel. Zet de taart kort onder de grill. Blijf erbij! De taart is 
klaar als het schuim licht gekleurd is.

Kijk op vanbritt.nl voor de volledige tutorial met foto’s en extra uitleg


