
 

Citroentaartjes 
van Carlijn 

TIP! Dit recept is voor een complete taart. 

De versie van de taart op de foto's zijn met 

een garneerring uit een plaattaart 

gestoken. Dit geeft een mooi effect voor 

een chique of feestelijk diner! 



Carlijn Wagemakers deelt op 

Leftovercooking ideeën en tips om 

met kliekjes of op basis van wat er 

nog in je koelkast ligt iets lekkers op 

tafel te toveren. Via dit blog deelt ze 

haar passie voor lekker eten met 

minimale verspilling.  

 

Carlijn: ‘Een van mijn eerste recepten op 

Leftovercooking was de Torta al Limone. 

Met dit recept ben ik verder gaan 

experimenteren. Ik heb de bodem 

aangepast en een topping toegevoegd. 

Deze topping is overigens het resultaat 

van de eiwit leftovers van het deeg.’ 

 

Wat heb je nodig? 

 voor het deeg voor de bodem: 250 

gram bloem, 125 gram boter (op 

kamertemperatuur), 65 gram 

poedersuiker (gezeefd), 2 eierdooiers 

(bewaar het eiwit voor de topping), 2 

Bastogne-koeken (fijngestampt) en zout 

 voor de vulling: 10 eieren, 400 gram 

fijne kristalsuiker, 250 ml slagroom, 250 

ml citroensap, ongeveer 6 grote 

biologische citroenen (eventueel aan te 

vullen met Limoncello di Fiorito) 

 voor de topping: 2 eiwitten (over van 

het deeg), 65 gram poedersuiker, snufje 

zout, een halve limoen (uitgeperst, 

ongeveer 20 ml sap), 10 ml Limoncello di 

Fiorito 

 boter om in te vetten 

 springvorm Ø 24 cm 

 gasbrander 

 bakpapier en aluminiumfolie 

 

Meng voor het deeg de bloem, de in 

blokjes gesneden boter, de 

poedersuiker, de eierdooiers, de 

koekkruimels en een flinke snuf zout 

met de hand op je werkblad of in een 

kom. Meng alles eventueel met een 

mixer in een hoge kom en kneed het 

dan met de hand tot een gladde bal. 

Verpak het deeg in plastic folie en laat 

het minimaal een half uur in de koelkast 

rusten. 

Verwarm de oven voor op 180 ºC. Vet de 

springvorm in en bekleed de bodem en 

wanden met bakpapier. Bekleed de 

vorm met het deeg door het stukje bij 

beetje met je vingers uit te spreiden en 

over de vorm te verdelen. Let op: maak 

het deeg niet te dik in de hoek tussen 

bodem en rand. Prik met een vork 

enkele gaatjes in de deegbodem. 

Leg een vel aluminiumfolie op het deeg 

en tegen de wand, druk het licht aan en 

bak de bodem tien minuten. Neem de 

folie eraf en bak de bodem dan nog 

eens tien minuten, tot deze mooi 

goudgeel (niet bruin) gekleurd is. Neem 

de vorm uit de oven en verlaag de 

temperatuur van de oven naar 135 ºC. 

Mix voor de vulling de eieren en suiker 

tot het volume is verdubbeld en het 

mengsel lichtgeel van kleur is. Voeg 

beetje bij beetje de room, het sap van 

vier citroenen (eventueel aangevuld met 

limoncello) en de rasp van twee 

citroenen toe. Schrik niet, de vulling 

stort in en wordt ‘waterig’. 

Schenk de vulling in de bodem en bak 

de taart in zestig tot zeventig minuten 

gaar - totdat de vulling niet meer 

‘wiebelt’. Voor de topping klop je de 

eiwitten in een schone vetvrije kom (au 

bain-marie) stijf, tot je mooie pieken 

krijgt. Voeg in delen de suiker en het 

limoensap toe en mix goed. Verdeel het 

schuim over de taart en brand af met 

een gasbrander. Eventueel kun je de 

taart vijf tot tien minuten voor de 

eindtijd uit de oven halen en de 

meringue erover verdelen, waarna je de 

taart verder afbakt tot de topping licht 

bruin kleurt. Laat de taart goed afkoelen 

en bewaar hem tot gebruik in de 

koelkast. 

 


