Arretjes / moddercake
Ingrediënten:
6 eetlepels cacao
4 eetlepels chocolade of hazelnootpasta
1 pak Maria biscuits
250 gram boter of margarine
1 zakje vanillesuiker
100 gram witte basterdsuiker
Bereidingswijze:
De margarine in een pannetje op een zacht vuur laten smelten(niet bruinen).
Intussen een cakeblik of schaal bekleden met bakpapier. Als de boter gesmolten is roer je de
chocoladepasta, de cacao, de vanillesuiker en basterdsuiker er doorheen.
Nu nog de niet te klein gekruimelde koekjes er door roeren en alles in het blik of de schaal
doen. Hup, de koelkast in en na een uurtje of vier is je cake klaar.
Smullen maar!!

Hartige broodpudding
Ingrediënten:
100 gram spekblokjes
½ oud bruinbrood in blokjes
250 ml slagroom
5 eieren, losgeklopt
1 teentje knoflook, geperst
3 takjes tijm, alleen de blaadjes
1 theelepel mosterd
200 gram oude kaas, geraspt
250 gram champignons, fijngesneden
Ovenschaal, ingevet
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Bak de spekblokjes krokant in een droge hete
koekenpan en houd apart. Meng het brood met de room, eieren, knoflook, tijm, mosterd en de
helft van de kaas tot een smeuïg mengsel. Voeg de champignons en spekblokjes toe, breng op
smaak met zout en peper en roer het geheel goed door. Schep het mengsel in de ovenschaal en
bestrooi met de rest van de kaas. Bak de broodpudding in de oven in circa 30 minuten gaar
en goudbruin. Lekker met een groene salade.
Vegetarische variant: vervang de spekblokjes door 150 gram feta. Smakelijk!!
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Christmas Cake
minimaal 2 maanden voordat je het eet maken
Ingrediënten:
535 gram krenten
225 gram rozijnen
165 gram glacé kersen (gehalveerd)
300 gram boter (een beetje zacht)
geraspte schil van een citroen
300 gram bloem
1 theelepel kaneel
ongezouten noten en amandelen

225 gram sultanarozijnen
110 gram gehakte dadels
2 kopjes rum (extra rum voor het voeding)
250 gram bruine basterdsuiker
6 grote eieren licht geklopt
1 theelepel koek specerijen
1 theelepel nootmuskaat
snufje zout

Bereidingswijze:
Leg de dag voor het maken van de cake alle gedroogde vruchten in een kom en voeg de rum
toe. Dek af met een doek en laat een nacht staan. Oven voorverwarmen op 150 graden.
Beleg de cakevorm met een dubbele laag vetvrij papier en maak deze drie keer hoger dan de
cakevorm. Wikkel 2 laagjes krant rond de buitenkant.
Klop in een andere kom de boter en de suiker samen tot het licht en luchtig is. Roer de
citroenschil erbij. Voeg het losgeklopte ei beetje bij beetje toe aan het botermengsel, goed
kloppen na elke toevoeging - probeer dit proces niet te haasten want het mengsel kan schiften.
Als het schift, voeg dan gewoon een eetlepel bloem toe en meng opnieuw, dit zou het mengsel
weer bij elkaar moeten brengen. (Als het niet samen terug komt, maak je geen zorgen, de taart
zal nog steeds heerlijk zijn).
Voeg de bloem, kruiden en zout toe aan het gedroogde fruitmengsel en roer heel goed, zorg
ervoor dat er geen bloem op de bodem van de kom blijft zitten.
Roer de helft van de bloem en het fruit voorzichtig door het mengsel van eieren en boter.
Eenmaal opgenomen herhaal met de resterende bloem en fruit. Schep het cakemengsel in de
voorbereide taartvorm, zorg ervoor dat er geen luchtbellen zijn. Eenmaal gevuld, strijk het
oppervlak met de achterkant van een lepel glad en maak een lichte dip in het midden (dit zal
tijdens het bakken weer stijgen en een glad oppervlak creëren voor het glaceren van de cake.
(Optioneel) Tot slot, gebruik een stuk keukenpapier om het gemorste cakebeslag op de vetvrije
verpakking weg te poetsen zodat het niet verbrandt, ruikt niet lekker tijdens het bakken.
Plaats het blik op een dubbel laag kranten in de oven. Als u een gasoven heeft, zorg er dan
voor dat het papier ver weg is van elke vlam. Bak ongeveer 4 1/2 uur. Open de ovendeur niet
te vaak. Controleer of de cake gaar is met een prikker. Haal de cake uit de oven en laat de
cake een uur lang afkoelen in de vorm op een rooster en haal hem dan uit de vorm.
Eenmaal afgekoeld, prik het oppervlak van de cake met een fijne metalen spies en giet
langzaam 2-3 eetlepels rum over. Deze voeding moet elke twee weken tot Kerstmis worden
herhaald.Verpak de cake in vetvrij papier en dan aluminiumfolie en bewaar deze in een
luchtdichte verpakking.
Als je de cake wilt glaceren, bedek met een laagje abrikozenjam en voeg een laag amandelspijs
toe. Laat het drogen en rol dan de fondant en leg dat op de taart. Je bent er even mee
bezig….maar het resultaat is verbluffend!!
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Kerst Quiche
Ingrediënten:
3 uien
3 eetlepels bloem
2 kopjes melk
3 eieren (geklopt)
2 kopjes geraspte kaas
250 gram gebakken bacon
peterselie
zout en peper
Bereidingswijze:
Fruit 3 uien, voeg daar 3 eetlepels bloem aan toe en meng het tot de bloem opgenomen is.
Voeg daar 2 kopjes melk toe en roer dit alles tot het kookt. Laat dit wat afkoelen en voeg er
dan 3 geklopte eieren aan toe.
Dan nog 2 koppen geraspte kaas en ca. 250 gr stukjes gebakken bacon (of wat je zelf lekker
vindt). Afmaken met gehakte peterselie. Zout en peper naar smaak toevoegen.
Verwarm de oven voor op 180 gr. Bak de quiche in ca 30 min mooi bruin en gaar.
Dat het u mag smaken!!

Plaattaart Lorraine
Ingrediënten ( 2 personen):
1 rol vers bladerdeeg
2 eetlepels crème fraîche
1 prei
150 gram spekreepjes
1 flinke hand geraspte kaas.
zout en peper
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 200 gr. Rol het bladerdeeg uit, vouw de randen iets naar binnen en
prik de bodem her en der in met een vork. Besmeer de bodem licht met de creme fraiche.
Was de prei en snijd die in ringen. Verwarm een eetlepel olie in een koekenpan en voeg de
spekreepjes toe. Bak even om en om en voeg dan de prei toe.
Bak weer om en om, zet het vuur lager en laat enkele minuten staan zodat het vocht uit de
prei iets kan verdampen. Schep het prei-spekmengsel over de bladerdeegbodem en maak af
met de geraspte kaas. Schuif de plaattaart de oven in en bak zo’n 25 minuten.
Jammie Jammie !!

STICHTING MUSEUM DE ACHT ZALIGHEDEN
Kapelweg 2 - 5521 JJ Eersel· receptie@kempenmuseum.nl

NL35RABO0113503490

Telefoon: 0497-515649·

KvK Eindhoven 41087991

www.achtzaligheden.nl·

MUSEUMPENNING

