
Bieten-chocolade cupcakes met ganache topping

12-16 stuks

Ingrediënten cupcakes:
- 150 gram pure chocolade, minstens 72%, fijn gehakt
- 2 1/2 eetlepel cacaopoeder
- 115 gram boter
- 2 eieren, kamer temperatuur
- 200 gram basterdsuiker
- 120 gram bloem
- 1/4 theelepel baking soda
- 85 ml karnemelk (of gewone melk met een theelepel azijn)
- halve cup (125 ml) geschilde fijngeraspte bieten (stevig aangedrukt)
- gevriesdroogde frambozen en chocolade, voor versiering, fijn gehakt

Ingrediënten ganache
- 63 ml room
- 250 goede melkchocolade
- 1 theelepel vloeibare vanille

Bereidingswijze cakejes:
-Verwarm oven voor op 170*C en leg 12-16 papieren cups in een muffin pan. 
-doe de chocolade en cacao in een kom. Smelt de boter in een klein pannetje en giet dit over de 
chocolade en cacao. Roer tot de chocolade is gesmolten en alles goed is gemengd.
-Meng met een mixer de eieren en basterdsuiker tot een dikke emulsie. Voeg het chocolade mengsel 
toe en roer alles goed door.
-Zeef de bloem en baking soda in een middelgrote kom. Voeg 1/3 van dit mengsel toe aan het 
chocolade mengsel en klop tot het gemengd is.Voeg dan 1/3 van de melk toe en klop weer op. 
Herhaal tot het bloemmengsel en melk op mijn.
-Meng voorzichtig de fijn geraspte bieten aan het beslag toe tot het net gemengd is.
-Lepel het beslag in de papieren cups. Bak 18 minuten tot een in het midden ingestoken houten 
prikker er droog uitkomt. Laat een paar minuten afkoelen en zet ze dan op een rek om af te koelen.

Bereidingswijze ganache:
Verwarm de room en melkchocolade voorzichtig in een kom ± 1-2 minuten in de magnetron of op het 
fornuis tot je een mooi, glad zacht mengsel hebt. Zet het een uur in de koelkast, om af te koelen en 
klop het met een elektrische mixer samen met de vanille tot een luchtig, lichtgekleurd (mousse-achtig) 
mengsel, ± 2 minuten.
-Versier met de gevriesdroogde frambozenstukjes en fijngehakte chocolade


