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Chocolade rode bietentaart 
 

 
 
Ingrediënten:   
   
- rode bietjes, geschild en gaar 220 gram  
- bittere chocolade, in stukjes 200 gram  
- boter, in dobbelsteentjes, op 

kamertemperatuur 
200 gram  

- fijne suiker 200 gram  
- bloem 135 gram  
- espresso 60 ml 
- grote eieren, gesplitst 5 stuks 
- cacao 3 eetlepels 
- bakpoeder 1 ¼ theelepel 
- zout flinke snuf 
- zure room 1 bakje 
 
 
Bereidingswijze: 
 

• Vet een springvorm in met boter en bekleed de bodem met bakpapier (tip: haal de 
bakvorm uit elkaar leg een vel bakpapier op de bodem en plaats de ring terug op de 
bodem / knip het overtollige papier bij) 

• Verwarm de oven voor tot 180°C 
• Hak de bietjes in een keukenmachine tot een grove puree 
• Scheid de eieren (let op! er mag geen eigeel in het eiwit komen!) 
• Klop het eiwit tot een stevig schuim en voeg daarna in beetjes de suiker toe. 
• Zet een pan water op het vuur en hang er een kom in, laat daarin de chocolade 

smelten 
• Als de chocolade bijna volledig gesmolten is, roer er dan in enkele bewegingen de 

espresso door. Roer de boterblokjes door de chocolade en laat ze smelten zonder te 
roeren 

• Zeef intussen de bloem, cacao, het bakpoeder en het zout in een aparte kom 
• Haal de gesmolten chocolade van het vuur en roer tot de boter en de chocolade 

gemengd zijn 
• Laat het mengsel enkele minuten afkoelen, roer er daarna krachtig de eierdooiers en 

de gepureerde bietjes door 

• Roer het eiwitschuim voorzichtig onder de chocolade 
• Schep er tenslotte het bloemmengsel door. Het moet een homogeen beslag zijn, 

maar vermijd dat je er alle lucht weer uit roert 
• Schep het beslag in de taartvorm, zet die in de oven en verlaag de temperatuur tot 

160°C. Bak de taart in ongeveer een klein uurtje gaar, de kern mag nog wat nat zijn. 

Haal hem pas uit de vorm als hij volledig is afgekoeld  

• Serveer met een flinke schep zure room 


