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Regenboog taart 
1 taart 

  100 + 40 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 550 g tarwebloem 
 1 tl baksoda 
 1 tl bakpoeder 
 1 tl zout 
 820 g ongezouten roomboter 
 500 g fijne kristalsuiker 
 1 citroen 
 4 middelgrote eieren 
 700 ml volle melk 
 250 ml zonnebloemolie 
 2 tl vanille-extract 
 50 g Cake Decor regenboogkleurstoffen 
 50 g custardpoeder 
 1 vanillestokje 
 250 g witte basterdsuiker 

 

MATERIAAL: bakpapier, 3 springvormen (Ø 24 cm, ingevet), staande mixer + deeghaken, satéprikker, vershoudfolie, 
handmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 175 °C.  
2. Zorg ervoor dat de boter op kamertemperatuur is.  
3. Bekleed de bodems van de springvormen met bakpapier.  
4. Zeef de bloem, baksoda, het bakpoeder en zout boven een kom. 
5. Doe 220 g boter en 450 g suiker in de kom van een staande mixer.  
6. Boen de citroen schoon, rasp de gele schil en voeg toe.  
7. Klop met de vlinder in ca. 5 minuten luchtig. 
8. Voeg 1 voor 1 de eieren toe, klop na elk ei goed door.  
9. Ga af en toe langs de rand en de bodem van de kom met een spatel.  
10. Schenk langzaam, al kloppend, 200 ml melk, de zonnebloemolie en het vanille-extract erbij. 
11. Zet de mixer op de laagste stand en voeg het bloemmengsel in 3 delen toe.  
12. Verdeel het beslag in gelijke delen over 5 kommen.  
13. Geef het beslag in elke kom een andere kleur met 1 tube kleurstof. 
14. Schenk de inhoud van 3 kommen in de springvormen.  
15. Bak de cakes in ca. 16-18 minuten gaar.  
16. Steek een satéprikker in het midden van de cakes.  
17. Als deze er schoon en droog uitkomt, dan zijn de cakes gaar.  
18. Bewaar ondertussen de rest van het beslag afgedekt met vershoudfolie in de koelkast.  
19. Haal de cakes uit de oven en laat ze 10 minuten afkoelen in de vorm, op een rek.  
20. Haal ze uit de springvormen en laat ze in ca. 45 minuten helemaal afkoelen tot kamertemperatuur.  
21. Maak ondertussen 2 springvormen schoon, vet ze opnieuw in en bekleed de bodems met bakpapier.  
22. Schenk het overige beslag in de springvormen en bak in ca. 20 minuten gaar.  
23. Haal de cakes uit de oven en laat ze 10 minuten afkoelen in de vorm, op een rek.  
24. Haal ze uit de springvormen en laat ze in ca. 45 minuten helemaal afkoelen tot kamertemperatuur. 
25. Meng ondertussen de rest van de suiker met de custardpoeder en 100 ml melk.  
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26. Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap met een mes het merg eruit. 
27. Breng de rest van de melk in een kleine steelpan aan de kook met het vanillemerg en het uitgeschraapte 

vanillestokje.  
28. Haal de melk van het vuur, verwijder het vanillestokje en giet een scheutje hete melk bij het custardmengsel. 
29. Roer goed en voeg al roerend de rest van de melk toe. 
30. Giet alles terug in de pan en breng het roommengsel al roerend aan de kook.  
31. Laat ca. 2 minuten koken tot de room dik wordt.  
32. Giet de room in een lage schaal en dek hem af met vershoudfolie om velvorming te voorkomen.  
33. Laat 30 minuten afkoelen. 
34. Klop met een handmixer de rest van de boter met de afgekoelde banketbakkersroom en de basterdsuiker op 

lage snelheid in 10 minuten tot een gladde crème. 
35. Maak de bovenkanten van de 5 cakes recht door de bolling eraf te snijden.  
36. Verdeel de botercrème in 10 delen.  
37. Leg de blauwe cake op een schaal. Bestrijk de cake met 1 deel van de botercrème. 
38. Leg de groene cake ondersteboven op de blauwe en bestrijk met 1 deel van de botercrème.  
39. Herhaal met de gele, oranje en rode cakelagen en nog 3 delen botercrème.  
40. Bestrijk de bovenkant en zijkanten met 2 delen botercrème en laat de taart ca. 15 minuten in de koelkast 

opstijven. 
41. Bestrijk de boven- en de zijkanten nogmaals met de rest van de botercrème. 
 

TIP: Men kan ook het beslagmengsel in zes gelijke delen opdelen. Voor de paarse kleur gebruik je 1/6 deel rood en 
1/6 deel blauw. Goed mengen en dan door je beslag roeren. Door de zesde laag worden de andere lagen natuurlijk 
iets dunner.  
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