
1   Maak de gesuikerde wortelreepjes: verwarm 150 ml water met de kristalsuiker

en laat, als de suiker is gesmolten, kort op hoog vuur koken. Voeg de worteljulienne

toe en laat op laag vuur nog 5 min. koken. Laat ze in de siroop afkoelen. Neem de

wortelreepjes uit de koude siroop en laat uitlekken op keukenpapier.

2   Maak het cakebeslag: verwarm de oven op 180 °C. Vet een springvorm in met

wat koolzaadolie en bestrooi met bloem. Meng in een mengkom de koolzaadolie, de

yoghurt, de eitjes, het vanille-extract en de sinaasappelzest. Meng in een andere

mengkom de bloem, de suiker, het kaneel- en gemberpoeder, de nootmuskaat en een

snuifje zout. 

3   Voeg de natte ingrediënten bij de droge. Roer er de geraspte wortelen, de

pecannoten en de rozijnen door.

4   Giet het beslag in de springvorm. Bak 60 à 70 min. in de voorverwarmde oven

tot een in het midden gestoken satéprikker er droog uitkomt.

5   Maak intussen de oranje roomkaasglazuur: klop de roomkaas 1 min. in de

standmixer tot een romige massa. Klop het poedersuiker er geleidelijk aan door tot

een luchtig mengsel. Voeg de room en de oranje kleurstof toe en klop nog 1 min. op

middelhoge snelheid. Dek af en bewaar in de koelkast tot gebruik.

6   Haal de cake uit de oven en laat 15 min. afkoelen in de vorm. Haal dan uit de

vorm en laat volledig afkoelen op een rooster.

 7   Snij de afgekoelde cake in 2 en verdeel er de glazuur over. Strooi er de noten

over. Werk af met de gesuikerde wortelreepjes. 

Cake:
230 ml koolzaadolie 

 100 g Griekse yoghurt

 4 grote eieren

 1 1/2 koffiel. vanille-extract

 1/2 sinaasappel, de zeste

 265 g zelfrijzende bloem

 335 g lichtbruine basterdsuiker

75 g kristalsuiker

 2 1/2 koffiel. kaneelpoeder

1 koffiel. gemberpoeder

 1/4 verse nootmuskaat, fijngeraspt

 265 g wortelen (± 3 stuks), grofgeraspt

100 g wortelen, in fijne reepjes

 60 g rozijnen

 100 g pecannoten, grofgehakt

snuifje zout

 

Oranje roomkaasglazuur:
225 g roomkaas, op kamertemperatuur

140 g bloemsuiker

80 ml opklopbare room (V.G. 40%)

50 g grofgehakte pecannoten

oranje voedingskleurstof

 

 

 

Ingrediënten Bereiding

Carrotcake met roomkaasglazuur en gesuikerde wortelreepjes

PERSONEN: 6 BEREIDING: 15 MIN IN DE OVEN : 60 MIN


