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CRÈME BRÛLÉE TAARTJE MET CHAMPAGNE SABAYON EN BLOEDSINAASAPPELS 

• 250 gram bloem + extra om te bestrooien 
• 1 eetlepel fijne tafelsuiker + extra om te bestrooien 
• 1/4 theelepel bakpoeder 
• 1 zakje vanillesuiker 
• 180 gram koude boter, in blokjes + extra om in te vetten 
• 80 milliliter ijskoud water 
• 250 milliliter melk 
• 250 milliliter slagroom 
• 2 eieren + 2 eidooiers 
• 110 gram suiker 
• 60 milliliter ahornsiroop 

Voor de sabayon: 

• 4 bloedsinaasappels (gewone kan natuurlijk ook, maar deze zijn lekkerder en zien er 
leuker uit)  

• 4 dl champagne brut of een droge, mousserende witte wijn  

• 300 g suiker  

• 7 heel verse eidooiers  

Extra: bakpapier, gewichtjes of gedroogde bonen, crème brûlée-brander 

Bereiding 

1. Verwarm de oven voor op 160 ºCelsius. 
2. Doe de bloem, de suiker, het bakpoeder en de vanillesuiker in de kom van een 

keukenmachine en meng alles. 
3. Doe de boter erbij en draai tot de massa op fijn broodkruim lijkt. 
4. Voeg terwijl de machine draait langzaam het water toe en blijf draaien tot er een bal 

ontstaat. 
5. Druk van de bal een dikke schijf en verpak in huishoudfolie. 
6. Laat 30 minuten in de koelkast rusten. 
7. Rol het deeg uit op een met bloem bestrooid werkoppervlak tot een ronde lap van 3 

mm dik. 
8. Vet een taartvorm (doorsnede 28 cm) in met boter en bekleed met het deeg. 
9. Prik het deeg in met een vork. 
10. Bedek de vorm met bakpapier en verzwaar met speciale gewichtjes of gedroogde 

bonen. 
11. Bak 10-15 minuten in het midden van de oven. 
12. Doe de melk en de room in een klein steelpannetje en verwarm tot het net gaat 

koken. 
13. Doe de eieren, eidooiers, suiker en ahornsiroop in een kom en klop tot een egale 

massa. 
14. Klop er beetje bij beetje het hete melkmengsel bij. 
15. Laat afkoelen. 
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16. Giet de massa op de taartbodem en bak 15-20 minuten of totdat de taart stevig is. 
Laat in de vorm afkoelen. 

Besprenkel net voor het serveren de taart met de suiker en karmeliseer met een crème 
brûlée-brander. 

Schil de sinaasappels dik, verwijder de witte velletjes, snijd in kleine stukjes en verdeel over 
de borden. Vang zoveel mogelijk sap op en verdeel houd dit apart. 

Schenk de champagne in een grote steelpan met dikke bodem. Verwarm op laag vuur. Voeg 
als de champagne iets warmer is den suiker en eidooiers al kloppend toe. Zet het vuur 
halfhoog en blijf kloppen tot het mengsel mooi lobbig en gebonden is. (blijven kloppen) 
Schenk de warme sabayon bij de sinaasappelpartjes en serveer direct bij het crème brulle 
taartje. 

 

 


