
Dadeltaart Papageno Huis
Hi Cheffie,
 
Yassin, één van onze koks maakt de allerlekkerste dadeltaart. Zo lekker zelfs dat deze standaard op de 
kaart staat bij ‘de groene afslag’, een restaurant waar dagelijks veel gasten komen. Sommige gasten 
rijden speciaal naar het restaurant toe voor een kopje koffie en een puntje van zijn heerlijke taart.
 
Nu kun jij hem ook maken!
 
Hartelijke groet,
Robert van Wees

500 gram dadels zonder pit
200 gram volkoren biscuitjes
250 gram boter
150 gram bruine basterdsuiker
1  ei
200 gram kokosrasp

1 Weegschaal
1 Snijplank
1 Koksmes
1 Kookpan (inhoud: 2 liter)
1 Beslagkom
1 Vork 
1 Kommetje
1 vel Bakpapier
1 Springvorm (Maat: 20 cm)
1 Pollepel (Hittebestendig)

Stap 1 Verzamel alle ingrediënten en materialen op jouw schone werkplek
 Weeg alle ingrediënten af

Stap 2 Bekleed de springvorm met bakpapier
 Vet de rand van de springvorm in met boter

Stap 3 Breek de koekjes in kleine stukjes en bewaar ze in de beslagkom 
 Snijd de dadels in reepjes en bewaar ze in de beslagkom met de koekjes

Stap 4 Zet het fornuis aan 
 Smelt de boter in de kookpan op het fornuis  
 Voeg de suiker toe 
 Roer met de pollepel tot alles is opgelost 
 Zet het fornuis uit

Stap 5 Breek het ei in een kommetje  
 Klop het ei met een vork los 
 Voeg al roerende het ei toe aan de botermengsel 
 Roer door tot een gladde saus

Stap 6 Voeg de dadels en koekjes toe en meng alles goed door. 
 Voeg 150 gram (bewaar de rest) van de kokosrasp en meng alles goed door 

Stap 7 Schep het dadelmengsel in de vorm  
 Druk aan met een lepel  
 Bestrooi de taart met de rest van de kokosrasp 
 Laat de taart minimaal 2 uur opstijven in de koelkast

Stap 8 Ruim je materialen op
 Reinig je werkplek

Stap 9 Bewaar het product afgedekt met verhoudfolie 
 Doe een productiedatum sticker op de deksel met een t.h.t. van 5 dagen
 Dadeltaart bewaar je in de koelkast

Ingrediënten

Bereidingswijze

Benodigdheden

THUISBAKKERIJ


