
Boodschappen: (voor de bodem)

250g bloem

100 g poeder suiker, gezeefd

125 g ongez. boter in blokjes

1 ei 

rasp van een sinaasappel

snuf zout

Scheutje melk (2 el)

Voor de vulling:

100g walnoten plus  100g hazelnoten (totaal 200g)

250g fijne kristalsuiker

250g boter

Rasp van een ½citroen plus van een ½sinaasappel

6-7 el cranberry jam

60g bloem

3 eieren

1 quichevorm, 27cm doorsnede

Bereiding:

Draai met een mixer met deeghaken  even een deegje van alle ingrediënten voor de bodem zonder 

de melk doe dit er op het laatst bij en draai nog even kort.

Rol het deeg tot een bal en leg het even in plastic een uur in de koelkast 

Rol daarna het deeg ruim uit zodat je er een quichevorm mee kan bekleden welke op de bodem 

is bekleed met een rondje bakpapier en de randen met boter ingevet.

prik de bodem dan hier en daar in met een vork, zodat de stoom weg kan.

Neem dan weer een ruim stuk rond bakpapier wat je even sterk verkreukeld (sluit het beter aan)

en er dan de vorm over het deeg mee bekleed. en leg er even bak-bonen in. (Dit heet blindbakken) 

Zet dan de vorm 15 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden.

Ondertussen

Maal de 100g walnoten gelijk met de 100g hazelnoten fijn, (geen poeder) neem dit uit de machine 

en zet even weg.

Doe dan 250g boter met 250g fijne kristalsuiker en de rasp van een ½citroen en ½ sinaasappel

en 60g bloem in een kom en mix dit door elkaar en voeg dan een voor een de drie eieren toe en 

draai het tot een mooi glad geheel. (je hebt dan een frangipane zoals dat heet)

Haal na 15 minuten de vorm uit de oven en verwijder het bakpapier met de bakbonen en zet de 

vorm nog even 2-4 minuten terug in de oven zodat de bovenkant even een heel licht korstje krijgt.

Haal dan de vorm weer uit de oven en strijk ongeveer 4-5 el cranberry jam over de bodem zodat 

deze ruim is bedekt. Spatel er dan het notenmengsel (frangipane) gelijkmatig overheen.

Verdeel er hier en daar nog wat toefjes van de jam (staat leuk) en bak de taart

dan in ca 45- 60 minuten af in de oven die nog steeds op 180 graden staat mooi goudbruin.

Let op dat de taart in het midden ook gaar is. niet te slap dus!

Cranberry taart van Jamie Oliver

Bron: Jamie Oliver
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