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Maandrecept  

September  

 

 

 

La Croustade au Roquefort 

(Roquefort taart)  

 

Ingrediënten 

(voorgerecht, 4 personen) 

 

Ca. 250 gram zanddeeg     3 vellen bladerdeeg 

(= 125 gr bloem, 60 gr. boter, ca 25 c water,  300 gram roquefort, verkruimeld 

halve eidooier en wat zout)     2 eidooiers 

150 gr. boter       30 cl. Crème fraiche 
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Bereiden: 

Zanddeeg (kan tevoren, en in plasticfolie worden bewaard in koelkast of vriezer) 

Meng boter, zout en bloem in de keukenmachine en voeg dooier en water (scheutje voor 

scheutje) toe. Dat laatste totdat het een samenhangend deeg is geworden. 

Taart: 

Verwarm de oven voor op 150 graden. Laat het bladerdeeg ontdooien. Vet een springvorm 

in, bestrooi met bloem en bedek hem met het biscuitdeeg. Laat de crème fraiche snel 

indikken op matig vuur en voeg de verkruimelde roquefort toe. Haal pan van het vuur en roer 

de eidooiers door het mengsel. Goed mengen. Bedek het biscuitdeeg. Plak de vellen 

bladerdeeg aan elkaar en snijd er een cirkel uit iets groter dan de springvorm. Bedek de 

vorm-met-roquefortmengsel hiermee.   

Plaats in de oven, ca 25 minuten. Lekker met salade en geblancheerde wortels.  

 

 

 

Welke wijn drinken we hierbij? 

 

De wijn voor dit moment van het jaar: licht gekoeld te drinken bij de nazomerse barbecue, of 

bij kamertemperatuur naast een typisch Loire-gerecht: een taart met roquefort: La Musse 

2013 Anjou Villages van Domaine des Chesnaies. Het jaar 2013 was mooi in de Loire, en 

dat proef je! Heerlijk zacht en voor een Cabernet-Franc wijn warm. Kortom: als we dan toch 

richting herfst gaan, dan begeleidt deze wijn daar goed bij! 

 

Prijs wijn 

Normale prijs: € 13,95 (bij 6 flessen of binnen het Mon Bouquet kwartaalabonnement:  

€ 13,25) 

Maandaanbieding 

Bij bestelling in september 2016: wijn met mooie print recept in tasje: € 11,95. In een kistje: € 

16,95 
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