
Omgekeerde perentaart 

Lekker bij:  Cuvee Bleue (Domaine de Barroubio) 

 

Ingredienten: 

Bodem:       Vulling: 

200 gr. bloem      115 gr. ongezouten boter, in dunne plakjes 

Mespunt zout      200 gr. lichtbruine basterdsuiker 

30 gr. gemalen amandelen    een handvol ontvelde amandelen 

30 gr. basterdsuiker     Ca. 2 kg peren (Comice), nog net onrijp, 

100 gr. ongezouten koude boter, in dobbelsteentjes  geschild en gehalveerd 

1 eidooier  

2-3 eetlepels ijswater     braadpan met ovenbestendig handvat of 

        tarte-tatinvorm (30 cm doorsnee) 

Bereiden: 

Doe het meel, zout, de gemalen amandelen en de suiker voor het deeg in een keukenmachine en meng kort. 

Voeg de boter toe en meng totdat het “deeg” de vorm van broodkruimels heeft. Voeg terwijl de machine draait 

de eidooier en het water toe.  Laat de machine draaien tot een echt stevig deeg wordt gevormd. Voeg evt. 

(theelepel voor theelepel) extra water toe indien nodig. Wikkel in plasticfolie en laat 20 minuten afkoelen in de 

koelkast. 

Verspreid de plakjes boter over de bodem van de pan of vorm, zodat de bodem volledig bedekt is. Strooi de 

basterdsuiker er in een gelijkmatige laag overheen. Dan de amandelen. Verwijder de klokhuizen uit de 

peerhelften met een theelepel en leg de peerhelften in de pan, met de bolle kant naar boven. 

Verhit dit op middelhoog vuur voor ca 20 minuten, totdat boter en suiker samen een goudkleurig caramel 

hebben gevormd. 

Verwarm de oven voor op 220 gr C. 

Rol het deeg nu op een licht met bloem bestrooid aanrecht uit tot een cirkelvormige plak ter grootte van de 

pan. Rol het deeg over de deegroller. Haal de pan van het vuur en laat hem een minuut afkoelen, todat de 

caramel niet meer bubbelt. Rol het deeg nu voorzichtig over de bovenkant van de pan, zodat het de vulling 

bedekt. Vouw de zijkanten van het deeg voorzichtig de pan in.  Prik in het deeg, bak dan in de verwarmde oven 

voor ca. 20 minuten, todat het deeg krokant en goudkleurig is.  

Verwijder uit de oven, laat 5 minuten afkoelen en snijd het deeg en de vulling met een gebogen mes los van de 

vorm. 

Plaats een groot bord (> 30 cm!) ondersteboven op de pan/vorm en draai hem in 1 snelle zekere beweging om. 

Dit is een serieuze en niet geheel ongevaarlijke klus (ik heb me 1 keer fors verbrand aan de gloeiend hete 

caramel!). Serveer warm of bij kamertemperatuur, binnen 24 uur na het bakken. 


