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t DBTTJTTPSCFUJKT
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Bereiding:
> Week de gelatine, opgerold, in een grote
mok of maatkan, in ruim water.
> Bekleed de springvorm met bakpapier.
Maak een bodem en een wand van de

springvorm, garneer met frambozen
en laat het geheel, afgedekt, 3-4 uur
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> Neem de taart voor het serveren uit de

