
Boodschappenlijstje:

Voor de bodem

½ rol Volkorenbiskwie (Verkade à 300g)

50g boter of margarine

25g suiker

3 el abrikozenjam

Voor de vulling:

1 blikje abrikozen (of perzik) op 

lichte siroop (netto 425g)

450 g magere kwark

100 g suiker

2 zakjes vanillesuiker

3 eieren

50g bloem

1 ½ dl slagroom

1 el citroenrasp (potje baukje)

1 el boter om mee in te vetten

springvorm ca 24 cm 

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 175 °C.  Vet de vorm in en bekleed de bodem en rand met bakpapier.

Laat de abrikozen of perzikken goed uitlekken en dep ze droog, eventueel enkele achterhouden ter 

garnering en snijd de rest in reepjes of blokjes. Klop de jam even los, event. met een beetje water,

zodat hij makkelijk smeerbaar is. Maal de biskwie in een keukenmachine fijn. Smelt de boter (niet bruin)

Meng 25g suiker door de boter en meng dit door de koekkruimels tot een samenhangend geheel. 

Verdeel dit mengsel gelijkmatig over de bodem en strijk glad met de achterkant van een lepel en

druk goed aan en zet dan even in de koelkast zodat de boter erin opstijft. Strijk dan de jam erover uit.

Splits de eieren. Doe de dooiers in een kom samen met de kwark, 100g suiker en de vanillesuiker 

en klop dit tot een glad mengsel. Voeg dan de bloem, slagroom,citroenrasp en een mespuntje zout 

toe en klop dit tot een mooi glad mengsel roer er dan de reepjes of blokje abrikozen door.

Klop nu in een vetvrije kom de eiwitten stijf en luchtig en spatel deze  door het kwarkmengsel.

Schep nu het kwarkmengsel in de vorm en strijk de bovenkant glad.

Bovenkant met eventueel achtergehouden abrikozen garneren.

Taart in midden van de oven in ca 1 ½ uur bruin en gaar bakken. Wanneer de bovenkant te donker 

wordt deze even afdekken met aluminium folie.

Neem de taart uit de oven en ca 10 min.laten afkoelen. 

Rand en bakpapier voorzichtig verwijderen. 

Taart op een rooster verder laten afkoelen en zet dan de taart  nog 3 uur in de koelkast.

Voor het opdienen taart bestrooien met poedersuiker.

Gebakken kwartktaartmet Abrikozen

Bron: Allerhande
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