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Aardbeien mascarpone-roomkaastaart met cakebodem

Keto en Zo

Benodigdheden:
Voor de cakebodem:
2 eieren
1 tl groene stevia (= gedroogde, gemalen blaadjes van
steviaplant), of ander khd-arm zoetmiddel
1 tl elk van citroensap en vanille-extract
1 tl geraspte citroenschil
5 el slagroom
100 g amandelmeel
1 tl bakpoeder en een snufje zeezout

Voor de vulling:
3 blaadjes gelatine
250 g mascarpone
200 g roomkaas naturel
1 el vanille-extract
250 g slagroom
beetje citroensap
aardbeien

Bereiden: Splits eerst de 2 eieren. Doe de eiwitten in een schone kom en de eidooiers in een
andere kom. Zorg dat er geen spoortje eigeel bij de eiwitten komt, anders kun je de eiwitten
niet stijf kloppen.

Klop de eidooiers in enkele minuten romig met het groene steviapoeder. Voeg het citroensap,
het vanille-extract, de geraspte schil van een citroen en de slagroom toe en klop tot een
luchtige massa. Meng er dan het amandelmeel doorheen.

Strooi het bakpoeder en zeezout over de eiwitten. Klop dan met schone gardes de eiwitten
net ze lang tot ze helemaal wit en stijf zijn en tot ze pieken vormen. Je moet de kom dan op
z’n kop kunnen houden zonder dat het eiwit eruit glijdt.

Spatel het stijve eiwit op het eidooier-amandelmeelmengsel en meng het met de spatel met
rustige, stevige slagen (dus niet roeren of kloppen) door elkaar. Stop als het gemengd is,
anders verliest het eiwit z’n luchtigheid. Doe het beslag over in een met bakpapier beklede
vorm en bak deze in ±10-15 minuten in een voorverwarmde oven op 180◦C tot deze mooi
goudbruin en gaar is. Laat dan afkoelen op een rooster.

Maak dan de vulling. Week 3 blaadjes gelatine in water en laat circa 10 minuten staan.
Mix de mascarpone en roomkaas met het vanille-extract. Knijp de blaadjes gelatine goed uit
en verwarm ze op laag vuur met ongeveer 1 tl water en een beetje citroensap. Roer tot de
gelatine opgelost is. Zet het vuur uit en meng de warme (niet hete!) opgeloste gelatine dan
al roerende door het mascarpone-roomkaasmengsel.

Klop de slagroom stijf in een aparte kom. Spatel de slagroom door het mascarpone-roomkaasmengsel.
Verdeel de helft ervan over de afgekoelde cakebodem. Leg dan schijfjes of halve aardbeien op
deze laag. Dek af met de rest van het mengsel en garneer met de rest van de aardbeien.

• Low carb
Voor een bakblik van 20x20 cm
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