
 

Wortelcake 
 

 
 
Ingrediënten: 
Voor het deeg  

• 200 gram gedroogde abrikozen, in kleine stukjes gesneden 
• 400 gram wortels, fijn geraspt 
• 100 gr walnoten, geroosterd en grof gehakt 
• 4 eieren 
• 1/2 tl zeezout 
• 150 gr honing / ahornsiroop (suiker kan ook) 
• sap en rasp van 1 bio sinaasappel 
• rasp van 1 bio citroen 
• 100 ml plantaardige olie 
• 250 gr volkoren speltmeel  
• 150 g amandelmeel / gemalen amandelen 
• 2 tl wijnsteenbakpoeder 
• 2 tl baking soda 
• 1 tl kaneel 

Voor de crème 
• 200 g roomkaas 
• 50 g roomboter op kamertemperatuur (optioneel) 
• honing of poedersuiker naar smaak 
• 1 el citroensap 

 
Bereiding: 
Mix voor de crème de roomboter zacht en romig. Voeg de roomkaas, honing of 
poedersuiker (bepaal zelf hoe zoet je het wilt maken) en het citroensap toe en mix 
tot een romig geheel. Laat tot gebruik afgedekt in de koelkast staan, zodat de 
crème steviger wordt en je het straks makkelijker over de cake kunt verdelen. 



 

Verwarm de oven voor op 180 °C (heteluchtoven 160 °C). Bekleed 1 ronde 
bakvorm (diameter 24-28 cm) of een rechthoekige vorm van ca 20x30 cm) met 
bakpapier.  
Splits de eieren. Klop het eiwit met het zout stijf. Roer de eierdooiers met de 
honing tot een romig geheel. Meng de abrikozen, geraspte wortels (houd een 
beetje rasp apart voor de versiering van de taart), sinaasappelrasp, het 
sinaasappelsap en de olie erdoorheen. Meng de stukjes walnoot met de rest van de 
droge beslagingrediënten, roer het mengsel door de eierdooiers en voeg tot slot 
voorzichtig de eiersneeuw toe. Vul de bakvorm met het beslag en bak ca. 45 
minuten in het midden van de oven, tot een satéprikker er schoon en droog uit 
komt. 
Haal de cake uit de bakvorm en laat volledig afkoelen. Verdeel de crème over de 
cake. 
Versier de taart naar wens met wortelrasp, gehakte nootjes, (gedroogde) eetbare 
bloemen, fruit, kaneel, etc. 
 
Tip: Bereid voor een plantaardig alternatief een crème op basis van geweekte  
         cashewnoten. 
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