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Gerbeaud szelet 
Gerbeaud schnitte 
 

voor het deeg: 

2 el. lauwe melk 

1 tl. suiker 

20 gr. gist 

500 gr. bloem 

250 gr. boter 

1 ei 

1 dl. zure room 

1 snufje zout 

100 gr. poedersuiker 

1 zakje vanillesuiker 

 

voor de vulling: 

250 gr. gehakte walnoten 

200 gr. poedersuiker 

300 gr. abrikozenjam 

 

voor de chocoladeglazuur: 

120 gr. suiker 

4 eetlepels cacaopoeder 

4 eetlepels water 

15 gr. boter 

 

 

Verwarm de melk tot lauw, meng het met een tl. suiker en de gist en zet het even weg tot het 

gaat schuimen. 

 

Doe de bloem en de boter in een kom. Meng het door de boter met twee messen in stukken te 

snijden. Meng er dan de poedersuiker, de gist, het ei, vanillesuiker, een snufje zout en 1 dl. 

zure room door. Kneed er een samenhangend deeg van. Verdeel het in 4 gelijke stukken, 

bestrooi de bovenkant met een beetje bloem en laat het afgedekt een half uurtje rusten. 

 

Ondertussen vet je een bakplaat van ong. 30 x 40 cm. in met boter. Voor de walnootvulling 

meng je de gemalen walnoten met de poedersuiker. De oven verwarm je voor op 180ºC.  

 

 

 



 

www.ajvar.nl 

 

Hongarije 

 

 

Bedankt voor het bezoeken van 

www.ajvar.nl 
 

 

 

Rol 1/4 van het deeg uit tot een vierkante lap en bedek daarmee de bakplaat. Bestrijk het met 

1/3 van de abrikozenjam. Daarop komt 1/3 van de walnootvulling. Herhaal dat twee maal en 

eindig tenslotte met het laatste kwart van het deeg. Prik met een vork wat gaatjes in de 

bovenkant zodat de stoom kan ontsnappen. 

 

Zet de taart in een op 180ºC. voorverwarmde oven en bak het in 35 - 40 minuten gaar. Laat 

hem helemaal afkoelen. 

 

Ten slotte maken we het chocoladeglazuur. Verwarm het cacaopoeder met de suiker en het 

water al roerend in een pannetje. Laat het zachtjes koken tot de suiker is gesmolten. Haal de 

pan van het vuur en meng er meteen de boter door (hoe meer boter je toevoegt, hoe zachter 

het glazuur zal zijn). Laat het een beetje afkoelen en giet het over de taart. Egaliseer het met 

een koud mes (even onder de kraan houden). Laat het helemaal afkoelen en hard worden 

voordat je de Gerbeaud taart in rechthoeken snijdt. 


