
Deelnemerslijst Finalisten 

1) Hoda Ouwerkerk met Oranje 
Bloessem en rozemarijn 
Polentacake 
 

2) Manouk Occhipinti met Tilburgse 
appeltaart 
 

3) Anne Denissen met Candybar 
Chocolate 
 

4) Marjolein Rombouts met 
CarrotCake 
 

5) Bo Jessen met Kruiken-Progres 
 



Deelnemer 1 
Hoda Ouwerkerk 
 

Finalist Bereidingstijd: 1 tot 2 uur 
Kooktijd: 1 tot 1½ uur 
Porties: 8 – 10 
Dieet: Vegetarisch 
 
Ingrediënten: 
 
Voor de cake 
180 ml milde olijfolie 
220 gram rietsuiker 
300 gram gemalen amandelen 
3 grote scharreleieren, los geklopt 
200 gram sinaasappelpulp, van heel gekookte sinaasappels 
3 theelepels fijngehakte verse rozemarijnblaadjes 
3 theelepels oranjebloesemwater 
150 gram polenta 
1 theelepel bakpoeder 
  
Voor de tijm en sinaasappelsiroop 
100 ml puur sinaasappelsap 
4 eetlepels oranjebloesemhoning 
5 takjes (citroen-)tijm 
 
Voor de glazuur en decoratie 
50g fijngemalen rietsuiker, gezeefd 
7-8 eetlepels pistache-olie 
gehakte pistachenoten 
  

Oranjebloesem en rozemarijn Polenta cake met tijm- en 
sinaasappelsiroop (1) 



Deelnemer 1 
Hoda Ouwerkerk 
 

Finalist 

Oranjebloesem en rozemarijn polenta cake met tijm- en sinaasappelsiroop (2) 
 
Werkwijze 
1. Voor de sinaasappelpulp. Leg de goed geboende ongeschilde sinaasappels in een pan 
met een deksel. Bedek met koud water, breng aan de kook en laat 1 tot 1½ uur zachtjes 
koken met deksel op de pan, of tot de schil en de binnenkant zacht zijn. Laat uitlekken 
en wanneer ze voldoende koel zijn om te verwerken, snijd elke sinaasappel in tweeën 
en verwijder de pitjes. Maal alles fijn (schil, vruchtvlees en -vlies) in de keukenmachine. 
 
2. Verwarm de oven voor op 180C/160C ventilator/gasoven 4. Vet een 20 cm 
(spring)vorm in en bekleed de bodem met bakpapier. 
 
3. Om de cake te maken, klop de olie en suiker enkele minuten met een elektrische 
handmixer, tot ze goed gecombineerd zijn. Voeg een beetje van de gemalen amandelen 
toe en meng goed, voeg dan een ei toe en meng opnieuw. Herhaal tot de gemalen 
amandelen en eieren op zijn. Meng de sinaasappelpulp, fijngehakte rozemarijn en 
oranjebloesem water erdoor. 
 
4. Meng de polenta en het bakpoeder in een aparte kom, voeg ze toe aan de natte 
ingrediënten en vouw erdoorheen. Schep het beslag in de voorbereide vorm, spreid het 
uit tot de randen en strijk de bovenkant glad. Bak gedurende 30 minuten, verlaag dan 
de temperatuur tot 160C/140C ventilator/gas 3 en bak verder gedurende 25-30 
minuten. De cake zal diep goudbruin zijn en een, in het midden gestoken, spies moet er 
schoon uitkomen. 
5. Maak intussen de siroop. Doe sinaasappelsap, honing en tijmtakjes in een kleine 
steelpan. Warm zachtjes door, maar laat het niet koken. Haal van het vuur, laat de tijm 
intrekken en afkoelen. 
 
6. Wanneer de cake uit de oven komt prik je gaatjes in de cake met een satéstokje en 
laat nog 5 minuten in het bakblik afkoelen. Verwijder de tijm uit de siroop en, terwijl de 
cake nog warm is, druppel je de siroop erover. Laat het nog eens 30 minuten in het blik 
afkoelen en zet de cake vervolgens op een rooster om volledig te laten afkoelen. 
 
7. Voor de glazuur roer de poederrietsuiker en de pistache-olie tot een licht vloeibare 
consistentie. Speciaal voor mijn kleinkinderen gebruik ik rietsuiker daardoor krijg je 
geen witte glazuur. Verdeel over de afgekoelde cake en besprenkel met de gehakte 
pistachenoten. En dan...smullen maar! 
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Manouk Occhipinti 
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Tilburg appeltaart 
deeg 
120 gram patentbloem, 65 gram roomboter, 50 gram poedersuiker, Snufje zout , 20 gram 
amandelmeel, rasp van 1 citroen, 1/2 ei 
Lijstebescrème 
150 gram kristalsuiker, 125 ml lijsterbessap (uit het spoorbos013), rasp van 2 citroenen, 4 hele 
eieren, 75 gram roomboter, 1 gram gelatine,  
Decoratie  
4 notaris appels, 2 el Abrikozenjam,  
Bereiding: 
Zanddeeg 
Doe de bloem, boter, poedersuiker, zout, citroenrasp en amandelpoeder in een grote kom en 
meng eerst met je vingertoppen de boter door de droge ingrediënten. Wrijf vervolgens alles 
door met de handen tot een zanderig geheel. Voeg tot slot het ei toe en meng tot een 
homogeen deeg.Pak het deeg nu goed in met plastic folie en laat het tenminste 30 minuten 
rusten in de koelkast. 
Bestuif het werkblad met bloem en rol het deeg uit  Vet een lage taartring van 24cm doorsnee 
en 2 cm hoog in met boter. Bekleed de taartring met het zanddeeg en zet weer 30 minuten 
terug in de koeling. 
Tot slot bak je bodem “blind” in een voorverwarmde oven op 170°C in ongeveer 30 minuten 
gaar. Verwijder de bonen en bak nog 10 minuten na. 
crème 
Week de gelatine in ruim koud water. Rasp de citroenen met een fijne rasp en pers het sap uit 
de lijsterbessen. Doe dit in een steelpan op het vuur samen met de suiker en breng aan de 
kook. 
Klop intussen de eieren los in een mengkom. Schenk hier de hete lijsterbessap op en blijf 
roeren. Schenk het geheel terug in de pan en breng weer aan de kook terwijl je rustig blijft 
roeren. Zodra het kookt mag de pan van het vuur af en roer je er de uitgeknepen gelatine 
door. Laat dit nog even afkoelen tot zo’n 50°C voordat je verder gaat.  
Mix het geheel na afkoelen nog 2-3 minuten met een staafmixer terwijl je de koude boter in 
blokjes rustig toevoegt. Giet het mengsel in de gebakken taartbodem en strijk netjes af met 
een paletmes. 
Opbouw 
Schil de appels en verwijder de klokhuizen. Snijd de appels  in dunne plakjes.leg ze 
dakpansgewijs in de taartvorm. Bestuif de taart met de poedersuiker. Bak de taart in 20 tot 25 
minuten goudbruin en gaar op 180 graden. Bestrijk als de taart is afgekoeld met abrikozenjam. 

mailto:manoukocchipinti@gmail.com


Deelnemer 3 
Anne Denissen 

Finalist Candybar Chocolate 
 
Harde wenerdeeg (vanillestokje, ei, bloem, koude boter, suiker) - 
Bloem, vanillemerg, boter, suiker en helft van opgeklopt ei kneden tot 
deeg. Deeg platdrukken en in plasticfolie minimaal 30 minuten in 
koelkast leggen. Over op 170 graden. Aanrecht met bloem bestuiven 
en deeg plat rollen tot ongeveer 3 mm. Rechthoeken van 4x10 cm 
snijden, of cirkels van zo'n 7 cm. Circa 12 Minuten in de oven. 
  
Laagje frambozengelei: voor een snel recept gebruik ik frambozenjam 
(light versie!). Je kunt ook frambozen inkoken met suiker en agar agar. 
  
Witte chocolade frambozen crème - Banketbakkersroom maken (125 
ml melk, vanillestokje, 2 eidooiers, 25 gr suiker, theelepel bloem). 
Witte chocolade creme maken (40 gr witte chocolade, 125 gram boter, 
30 gr poedersuiker), frambozen (op gevoel, mag vers of ontdooide 
bevroren frambozen). Bij elkaar voegen. 
  
Op koekjes laagje gelei, dan met spuitzak de witte 
chocolade frambozencreme erop spuiten. 1 uur in de vriezer zetten of 
langer in de koelkast. Witte chocolade au bain marie smelten. 
Pistachenootjes fijnhakken. Reep in witte chocolade dompelen en 
pistachenootjes erover strooien. Voilá!  



Deelnemer 4 
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Kruiken-Progres (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereidingswijze  
Franse Meringue 
Verwarm de oven voor op 175 °C. Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel de hazelnoten daarover. 
Rooster de hazelnoten in ongeveer 8 tot 10 minuten tot ze goudbruin zijn. Laat de noten afkoelen en hak ze 
fijn in de keukenmachine. Verlaag de oventemperatuur naar 135 °C. 
Doe de eiwitten met het zout in een vetvrije kom en klop dit op. Voeg als het mengsel schuimig begint te 
worden, eetlepel voor eetlepel de fijne suiker toe. Klop de eiwitten door tot een stijf glanzend eiwitschuim. 
Spatel vervolgens voorzichtig het poedersuiker, de gemalen hazelnoten en maïzena door het eiwitschuim. 
Maak van het schuim, op een met bakpapier beklede bakplaat, twee cirkels van ongeveer 20 centimeter 
doorsnede. Bak het schuim 1 uur, zet de oven uit en laat het in de oven afkoelen (het liefst een hele nacht). 
Smelt 2/3 van de chocolade au bain Marie. Haal de kom van het pannetje af zodra de chocolade gesmolten 
is. Voeg dan de rest van de chocolade toe en roer tot alle chocolade gesmolten is. Smeer de kanten die in 
contact gaan komen met de slagroom in met de chocolade.  
Slagroomvulling en decoratie 
Giet de Schrobbelèr in een pannetje en breng aan de kook. Zodra er bubbels te zien zijn, mag het pannetje 
van het vuur af. Laat de Schrobbelèr goed afkoelen.  
Doe de slagroom, Schrobbelèr en klopfix samen in een kom. Klop dit mengsel stijf. Proef tussendoor of de 
slagroom goed op smaak is. Voeg eventueel poedersuiker toe (of voor de liefhebbers nog meer 
Schrobbelèr). 
Nougatine 
Rooster de noten op 175 °C ongeveer 8 minuten. Dit totdat ze goudbruin van kleur zijn. Giet ondertussen 
het water in een pannetje en doe daar de suiker bij. Breng dit aan de kook en laat dit koken totdat er een 
siroop ontstaat. Deze zal ook licht goudbruin gaan kleuren. Ondertussen kunnen de warme noten gehakt 
worden. Doe de noten vervolgens bij de siroop in het pannetje en meng dit goed door elkaar. Laat het op 
een vel bakpapier afkoelen. Als de noten en de siroop goed zijn afgekoeld en gestold, kan de nougatine 
gehakt worden.  

Franse meringue Slagroomvulling en decoratie Nougatine 

4 eiwitten 

1/4 tl zout 

200 gram fijne suiker 

100 gram poedersuiker 

15 gram maizena  

125 gram blanke hazelnoten 

75 gram witte chocolade 

500 ml slagroom 
125 ml Schrobbelèr 
2 zakjes klopfix 
Poedersuiker naar smaak 
  

150 gram noten  
- 25 gram hazelnoten 
- 125 gram cashewnoten 
40 ml water 
125 gram suiker 
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Kruiken-Progress (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereidingswijze Macarons 
Doe het water en de suiker in een pannetje. Breng dit aan de kook tot een temperatuur van 115 °C. De helft van het 
eiwit kan dan worden opgeklopt. Zodra de temperatuur van de suikersiroop 118 °C bereikt heeft, wordt dit voorzichtig 
bij het eiwitschuim gegoten (aan de rand).  
Zeef de poedersuiker en het amandelpoeder en voeg de rest van het eiwit hier aan toe. Bij dit mengsel wordt de 
eventuele kleurstof  (groen-oranje) toegevoegd. Vervolgens wordt het eiwitschuim hier voorzichtig doorheen 
gespateld. Doe dit mengsel in een spuitzak en spuit kleine gelijke dopjes. Tik de bakplaat en paar keer goed op het 
aanrecht, om luchtbelletjes te voorkomen. Laat de macarons ongeveer 3 uur drogen op kamertemperatuur.  
Verwarm de over voor op 160 °C en bak de macarons in ongeveer 8 minuten in de oven totdat ze droog zijn.  
 
Bereidingswijze Schrobbelèr vulling 
Zeef de bloem en doe dit met de melk in een steelpannetje, klop met een garde de bloem door de melk zodat er geen 
klontjes in zitten. Zet het pannetje op het vuur en blijf roeren terwijl je het rustig aan de kook brengt. Zodra het kookt 
draai je het vuur lager. Het mengsel wordt nu dikker, na ongeveer vijf minuten is het dik genoeg. Je kunt dit 
controleren door een houten prikker in het mengsel te steken, deze blijft rechtop staan als het mengsel goed is. Doe 
het mengsel in een kom en bedek deze met plastic folie, laat afkoelen tot kamertemperatuur. Belangrijk is dat dit 
mengsel glad is en geen klontjes bevat. Zitten er nu wel al klontjes in, dan kun je hem het beest even door een zeef 
drukken. 
Giet de Schrobbelèr in een pannetje en breng aan de kook. Zodra er bubbels te zien zijn, mag het pannetje van het 
vuur af. Laat de Schrobbelèr goed afkoelen.  
Terwijl het mengsel en de Schrobbelèr staan af te koelen klop je in een andere kom de boter en poedersuiker luchtig.  
Zodra het bloemmengsel en de Schrobbelèr goed zijn afgekoeld kun je deze toevoegen aan het botermengsel. Klop het 
mengsel nog zo’n vijf minuten goed door, zodat alle ingrediënten worden opgenomen. Zet de kom dan weer in de 
koelkast, ongeveer een half uur. Daarna is je botercrème klaar voor gebruik! 
Opmaak 
Doe de slagroom in een spuitzak. Je kunt in deze spuitzak alvast een spuitmondje plaatsen. Leg een laag meringue op 
de serveerschaal en spuit hierop een laag slagroom. De andere laag meringue wordt erop geplaatst en ook weer 
voorzien van een laag slagroom. Ook de zijkanten worden bedekt met slagroom. Laat dit even verstevigen in de 
koelkast. Vervolgens wordt de zijkant van de taart bedekt met de nougatine. Op de taart worden aan de rand toeven 
gespoten. Op deze toeven kunnen de macarons gepresenteerd worden. In het midden van de taart is eventueel nog 
ruimte om nog wat nougatine, hazelnoten of restjes meringue te plaatsen.  

Macarons Schrobbelèr vulling 

40 ml water 
150 gram suiker 
110 gram eiwit 
150 gram amandelpoeder 
150 gram poedersuiker 
Kleurstof (liefst poeder, groen en oranje) 

45 gram bloem 
240 ml melk 
200 gram roomboter (ongezouten) 
200 gram poedersuiker 
Schrobbelèr (naar smaak, 50-100 ml) 
  


