
 met stoofperen & zeezout 
  30 + 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 100 g suiker 
 50 gr boter 
 1 basisrecept stoofperen (afgekoeld) 
 8 plakjes diepvries bladerdeeg (ontdooid) 
 1 ei (losgeklopt)  
 grof zeezout 
 slagroom (lobbig geklopt) 

  

MATERIAAL: lage taartvorm (24 cm ø)  
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de suiker en boter in een (steel)pannetje tot de 

suiker is opgelost, maar roer niet.  
2. Draai de pan langzaam rond zodat de boter en suiker goed 

mengen en laat op een lage stand goudbruin karamelliseren. 
3. Giet de karamel in de taartvorm en laat afkoelen. 
4. Verwarm de oven voor op 200ᵒC.  
5. Snijd de stoofperen in gelijke parten en verdeel ze dakpansgewijs over de karamel. 
6. Druk alle plakjes bladerdeeg op elkaar en rol uit tot een lap die iets groter is dan de taartvorm.  
7. Leg het deeg losjes op de peren.  
8. Druk de overhangende randen deeg naar binnen tussen de peren en de rand van de vorm. 
9. Bestrijk het deeg met losgeklopt ei en bak in het midden van de oven in circa 25 minuten gaar en goudbruin. 
10. Laat de taart 10 minuten afkoelen en keer dan met behulp van een platte schaal voorzichtig om. 
11. Bestrooi de Tarte Tatin met een snuf zeezout.  
12. Serveer (lauw)warm met lobbig geklopte slagroom. 
 

Basisrecept stoofperen 
  15 minuten + 3 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 750 g stoofperen  
 180 g suiker 
 1 tl citroenrasp  
 1 kaneelstokje 
 5 kruidnagels 
 200 ml rode wijn 

 

MATERIAAL: hoge pan  
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schil de peren en laat de steeltjes eraan zitten.  
2. Zet ze rechtop in een pan waarin ze goed passen zonder om 

te vallen. 
3. Voeg de rest van de ingrediënten toe en giet er zoveel water 

bij dat de peren net onder staan.  
4. Breng rustig aan de kook en leg dan het deksel op de pan. 
5. Stoof de peren op een lage stand in circa 3 uur zacht en rood.  
6. Laat de peertjes afkoelen in het stoofvocht. 
 

TIP: Lekker als bijgerecht of als dessert met opgeklopte slagroom met vanille of als vulling voor een Tarte Tatin. 


