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Vrolijke berentaart
Met deze berelekkere taart maak je iedereen blij! Hij
is opgebouwd uit een smeuïge chocoladecake en een
zalvige chocolade-espresso crème. Laat je niet intimideren door zijn uiterlijk, hij is eenvoudiger te maken dan je
denkt!

Ingredienten
100 g kokosolie op kamertemperatuur, plus wat extra om mee in te
vetten
300 g bloem
100 g cacao
250 g suiker
1 zakje bakpoeder
2 zakjes bourbon vanillesuiker
½ tl zout
2 shots espresso
Heet water
650 ml soja- of havermelk
1 tl agaragar

40 g custardpoeder
125 g vegan pure chocolade, grof gehakt
Ca. 5 el vegan hagelslag
2 blauwe bessen of kleine druiven
1 gedroogde pruim of dadel (ontpit)
Vegan suikerhartjes

Instructies
Verwarm de oven voor op 175°C.
Bekleed de bodem van een bakvorm van ca. 20 cm breed en 10 cm hoog
met bakpapier en de vet de zijkanten goed in met een beetje kokosolie.
Meng de bloem, cacao, suiker, het bakpoeder, 1 zakje vanillesuiker en het
zout in een ruime kom. Meet de kokosolie af in een grote hittebestendige
maatbeker. Zet de weegschaal weer op 0 met de maatbeker er nog op.
Voeg 1 shot espresso toe aan de kokosolie. Leng dit aan met heet water
tot 500 g. Voeg nog 20 g koud water toe. Roer de vloeistoffen goed door
elkaar, zodat de kokosolie helemaal wegsmelt in het hete water. Voeg het
natte mengsel aan het droge mengsel toe, en spatel goed, maar met beleid door. Meng niet langer dan nodig, anders wordt je taart rubberig in
plaats van licht, luchtig en smeuïg.
Doe het beslag over in de voorbereide bakvorm en bak de taart in ca. 40
minuten gaar.

Check of een satéprikker die je in het midden van de taart steekt er schoon
uitkomt. Zo niet, verleng de baktijd dan steeds met 5 minuten tot de taart
gaar is.
Maak ondertussen de vulling. Breng de melk met de agaragar aan de
kook. Roer ondertussen het custardpoeder los met een scheutje water.
Voeg het custardpapje al roerende toe aan de kokende melk. Zet het vuur
laag en laat zachtjes garen onder voortdurend roeren. Als het mengsel er
glanzend uitziet en weer wat slapper lijkt te worden, is de garing voltooid.
Neem de pan van het vuur en voeg de chocolade en de overige espressoshot toe. Roer goed door, zodat de chocolade helemaal wegsmelt in de
custard. Dek af en laat volledig opstijven.
Roer de crème even door voor gebruik, eventueel met behulp van een
handmixer.
Snijd de chocoladetaart open en besmeer met een laagje van de crème.
Zet de andere helft er weer op. Smeer nu de hele taart in met een lekkere
laag crème.
Strijk zo glad mogelijk af met een paletmes, deegschraper of recht mes.
Doe de overige crème over in een spuitzak met rond mondje. Spuit hiermee een berenkopje op de taart. Spuit hiervoor een halve bol op de
bovenkant taart. Werk eventueel een beetje bij met een plat mes. Spuit er
vervolgens twee oortjes op. Bestrooi de beer met hagelslag. Je kunt de
taart voorzichtig een beetje schuin houden zodat je de hele kop goed kunt
bestrooien. Zet de druiven of bessen als ogen op de beer, de pruim of
dadel als neus en een suikerhartje als tongetje. Verwijder eventuele ontsierende hagelslag van de rand en bestrooi de rand met de suikerhartjes.

