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Pruimenconfituur 
 

 
 

Nodig:  1 kg ontpitte pruimen – 1 el calvados – 1 zakje pec plus – 300 g suiker 
 
Bereidingswijze 

- Was en ontpit de pruimen en snijd deze in stukken.  
- Doe de pruimen in een pot, samen met de calvados en laat op een laag vuurtje mals 

worden.   
- Voeg pec plus toe en breng aan de kook. 
- Als het geheel begint te koken, voeg je langzaam de suiker toe. 
- Vul, na 1 minuut flink te laten doorkoken, de confituurpotjes tot de rand.  
- Sluit direct af met een deksel en laat omgekeerd afkoelen.  
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Perentaart 
 

 
 

Nodig:  Deeg: 280 g zelfrijzende bloem – 80 g rietsuiker – 100 g margarine – 1 
ei 

 Vulling: 500 g platte kaas – 2 eieren – 50 g maïzena – 25 g 
vanillepoeder – 1 vanillestokje – 250 g suiker - peren 

 
Bereidingswijze 

- Meng de bloem, rietsuiker, margarine en ei en maak een glad deeg. 
- Plaats het deeg 1 nacht in de koelkast.  
- Scheid eiwit en eidooier en ga enkel verder met het eiwit.  
- Klop het eiwit op. 
- Meng platte kaas, maïzena, vanillepoeder, vanillestokje en suiker.  
- Mix het mengsel goed glad en spatel het opgeklopte eiwitschuim er onder. 
- Snijd de peren in stukjes.  
- Bestrooi het werkoppervlak met bloem en rol het deeg uit.  
- Doe het deeg in de taartvorm en duw de randen goed aan.  
- Doe eerst de blokjes peer op het deeg en voeg nadien het mengsel toe.  
- Plaats in een voorverwarmde oven 150°C, gedurende 50 minuten.  
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Clafoutis met gele nectarines 
 

 
 

Nodig:  Deeg: 250 g zelfrijzende bloem – 50 g rietsuiker – 180 g magarine – 
zout 

 Vulling: 2 eieren – 2 eierdooiers – 1 el honing – 4 el rietsuiker – 20 g 
maïzena – 1.5 dl room – 1 vanillestok 

Bereidingswijze 
- Meng de bloem, rietsuiker, margarine, snuifje zout en maak een glad deeg. 
- Plaats de deeg 1 nacht in de koelkast.  
- Verwarm de oven voor op 185°C. 
- Doe 2 eieren en 2 eierdooiers in een kom. 
- Voeg 1 el honing toe aan het eiermengsel. 
- Roer in een ander kommetje de maïzena los, samen met de rietsuiker. 
- Voeg aan de maïzena en suiker, de room en de zaadjes van het vanillestokje toe. 
- Meng beide mengsels. 
- Bestrooi het werkoppervlak met bloem en rol het deeg uit.  
- Doe het deeg in de taartvorm en duw de randen goed aan.  
- Snijd de nectarines in stukjes en vul hiermee de taart.  
- Giet het mengsel hier boven op. 
- Zet 35 minuten in een oven van 185°C. 

 
 

 
 
 


