
 
 

 

 

 

Recept van de week: PLAATCAKE  
 
Plaatcake in de kleuren van de Nederlandse vlag mét 
oranje sprinkles. (van Laura’s Bakery) 
 
INGREDIËNTEN 
200 gram ongezouten roomboter 
200 gram fijne kristalsuiker 
4 eieren 
1 theelepel vanille-extract 
200 gram bloem 
Snufje zout 
Rode en blauwe voedingskleurstof (op gelbasis) 
Voor de room: 
125 ml slagroom 
2 eetlepels vanillesuiker 
250 gram mascarpone 
Oranje sprinkles mix 
 
INSTRUCTIES 
1.Meng in een kom de boter en suiker tot een romig mengsel. Voeg de 
eieren één voor één toe en mix tot een glad mengsel. Voeg het vanille-
extract toe en mix nogmaals. Als laatste voeg je het bloem en het zout 
toe. Blijf mixen tot je een glad beslag hebt. 
2.Verdeel het beslag in gelijke hoeveelheden over twee kommen. 
Kleur het ene beslag blauw en de andere rood tot je de gewenste kleur 
hebt verkregen. Giet beide beslagen over een met bakpapier beklede 
bakplaat waarbij de kleuren beslag elkaar in het midden ontmoeten en 
je twee gelijke delen hebt (mijn bakplaat is ongeveer 30×45 cm). 
3.Bak in een voorverwarmde oven op 175 °C (boven- en onderwarmte) 
in ongeveer 15 minuten gaar. Laat de plaatcake afkoelen op een 
rooster. 
4.Maak ondertussen de vulling door de (ongeklopte) slagroom met de 
suiker en mascarpone tot een stevige room te kloppen. Doe in een 
spuitzak met stervormig spuitmondje. 
5.Snijd de cake in het midden doormidden zodat je een blauwe en 
rode plak hebt. Die van mij waren ongeveer 16 cm bij 21. Snijd de 
randen eraf zodat je twee gelijke strakke plakken cake hebt. Snijd 
blokjes van zo’n 3-4 cm. 
6.Spuit op ieder blauw stukje cake een toef room en dek af met een 
rood stukje plaatcake. Maak af met een mooie toef en decoreer met 
de sprinkles. 
TIPS: Bewaren: De mini plaatcakejes zijn afgedekt in de koelkast voor 
zo'n 3-4 dagen te bewaren. Je kunt de losse onderdelen ook invriezen, 
dan blijft het tot 3 maanden goed.  Eet smakelijk! 

 
 

 
Tip: Heeft u een leeshandicap en  
leest u daarom niet graag?  
Probeer eens een luisterboek.  
Passend lezen biedt een paar duizend gesproken 
boeken en tijdschriften aan, ingesproken door 
vrijwilligers. Voor maar 30 euro per jaar kunt u 
hier gebruik van maken. Bel 070-3381500 of als u 
internet heeft, zie Passendlezen.nl  
 
Wijze raad: Als er veel in uw wereld gebeurt, 
verklein uw cirkel en richt uw aandacht op wat u 
zelf kunt doen 
 
Doen: Zet uw levensverhaal op papier, houd een 
dagboek bij, zoek uw foto’s uit, probeer nieuwe 
recepten, of leer iets nieuws, bijvoorbeeld een 
andere taal, of luister eens naar andere muziek.  
 
Weetje: In de zon passen miljoenen aardbollen. 
En vanaf de aarde lijkt de zon geel, maar eigenlijk 
is hij helemaal wit! Hij lijkt geel doordat onze 
atmosfeer een deel van de kleurgevende 
zogenaamde fotonen die de ster uitzendt, 
tegenhoudt. Vanuit de ruimte gezien is de zon 
dus gewoon wit.  
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Hier is onze allereerste denk-doe-maakbrief! In verband met het Coronavirus hebben we u de afgelopen weken 
bijna allemaal telefonisch gesproken. Iedereen heeft het op zijn manier soms moeilijk op dit moment, de ene 
dag meer dan de andere. Omdat een groot deel van u niet actief het internet gebruikt en we u toch wat extra’s 
wilden bieden, hebben we deze denk-doe-maak-brief gemaakt. Een brief met wat nieuws, tips, ideeën, iets 
creatiefs, een recept, een prijsvraag; gewoon voor de liefhebber wat leuks om de week wat makkelijker mee 
door te komen. 
De brief is voor u, maar ook deels door u. Heeft u een goed recept, een idee, wijze raad, of iets anders leuks voor 
de volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten. We zijn maandag t/m vrijdag iedere ochtend gewoon bereikbaar.  
Geniet ervan! 
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