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De taartendroom  
 Ze heeft een diploma van kok, maar vraag Julie Stampaert niet om te koken. Taarten bakken, dat 

is haar ding. „Ik ben zot van desserts.’’ Amper 25 was ze, toen haar droom werkelijkheid werd: 
een eigen gebakswinkeltje, met een miniterras, op een van de meest pittoreske plekjes van Gent. 

  Tekst: Laurence Machiels Foto’s: Veronique De Walsche

Julie

van Julie
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Haar versiertalent bewaart 
Julie voor de cupcakes. ‘Je  
kunt het zo gek niet beden-
ken, of we maken het.’

Wanneer Julie naar een restaurant gaat, kijkt  

ze vanaf de eerste minuut uit naar het einde,  

wanneer het dessert verschijnt. „Als kind al ruilde 

ik met plezier het voorgerecht in voor het dessert. Mijn familie 

stelde zich daar al lang geen vragen meer bij.’’ Toch duurde het 

nog even voor ze zich helemaal in haar dessertpassie kon uitleven. 

Want eerst was er school, een plek waar de actieve Julie zich niet 

op haar plaats voelde. „Mijn ouders lieten me gelukkig vanaf 

mijn veertiende een koksopleiding volgen, daar had ik wel wat 

om handen. Al was het vanaf het begin duidelijk dat ik het liefst 

desserts maakte en taarten bakte.’’

Julie’s House
Er was niet alleen haar passie voor taarten, Julie droomde al van 

kinds af aan van een eigen winkeltje. „Toen ik zes jaar oud was, 

maakte mijn papa, die meubelmaker is, voor mij een levensgroot 

poppenhuis. Hij hing er het bordje ‘Julie’s House’ op. Die naam 

heeft me sindsdien niet meer losgelaten.’’ Al had haar droom  

tijd nodig om te rijpen. „Na mijn opleiding tot kok, en een jaar 

patisserie, heb ik eerst nog fotografie gestudeerd. Om te zien  

of ik écht niet liever iets anders deed dan taarten bakken. Maar  

het was al snel duidelijk dat ik meer talent had voor patisserie  

dan voor fotografie. Maar ik heb wel mijn vriend in de fotografie-

wereld gevonden.’’ 

Tijdens de weekenden en in de vakanties draaide Julie ondertus-

sen als jobstudent mee in de bediening van een aantal bekende 

restaurants in het Gentse. Thuis experimenteerde ze met taarten 

en gebak. „Ik bak ontzettend graag, maar bakker wilde ik niet 

worden. Ik zag mij echt niet elke nacht brood staan bakken.’’  

Op haar 23ste kon ze bij Les Tartes de Françoise aan de slag, een 

bakatelier van artisanale taarten in opmars. „Dat bleek helemaal 

mijn ding. Maar de drang om ooit zelf iets te beginnen, bleef.’’

Toen ze bij toeval hartje Gent op een oud pand stuitte, kwam 

alles plots in een stroomversnelling. „Ik tekende het contract in 

Een glas zelfgemaakte ijsthee, een ontbijt 
met verse croissants, een versierde  

cupcake of een chocoladebrownie?  
Het is lastig kiezen, in Julie’s House.  
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25 was Julie, toen ze in het 
historisch centrum van Gent 
haar eigen gebakswinkeltje 

opende. Cupcakes en  
taarten bakken, is het  

liefste wat ze doet.
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‘Ik eet elke dag een 
stuk taart. Mijn 

personeel kent mijn 
ritueel. Klokslag  

15 uur kom ik mijn 
dessertje halen.’
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Bijzonder in trek voor feestjes: 
de reuze of ‘giant’ cupcake. 

september, in december gingen we open. Omdat mijn concept al 

lang in mijn hoofd zat, kon het zo snel gaan. Ik wist ook precies 

hoe de inrichting eruit moest zien: landelijk, met ‘nieuw’ antieke 

meubeltjes, helemaal in de stijl van hoe we thuis woonden.’’ Haar 

kleuren werden roze en donkerbruin; niet toevallig tinten die 

perfect passen bij haar chocoladedesserts en pastel cupcakes. 

Elke dag een stuk taart
Haar pand is een juweeltje. Dit beschermd monument uit de 

zeventiende eeuw ligt bovendien op een toplocatie in het hart van 

toeristisch Gent, in de schaduw van het Gravensteen, aan de ingang 

van de historische wijk Patershol, met zicht op de Leie. Het is er 

soms dringen voor een tafeltje. „Het is en blijft een klein huisje; we 

hebben jammer genoeg maar beperkte ruimte. Enkele tafels binnen, 

en een terrasje op de stoep. Maar je kunt ook een punt taart kopen 

voor onderweg.’’ Zelf krijgt ze nooit genoeg van taart. „Als ik op reis 

ben, loop ik elke patisserie en tearoom binnen die ik tegenkom. Het 

inspireert me. Ik eet sowieso elke dag een stuk taart. Mijn personeel 

kent mijn ritueel. Klokslag 15 uur kom ik mijn dessertje halen.’’ 

Haar favoriet? „Ik heb niet echt een lievelingstaart. Het liefst wissel 

ik af, naargelang mijn humeur, of het weer. In de zomer zal ik al 

sneller een stuk ijstaart eten, momenteel zit ik in de chocoladetaart-

fase. Ik vind het ook belangrijk dat ik de kwaliteit van mijn taarten 

blijf controleren. En daarvoor moet je ze proeven.’’

In het begin, nu acht jaar terug, bakte Julie nog alles zelf, nu springt 

ze bij waar nodig. Vooral rond kerst en nieuwjaar is het een drukte 

van jewelste in Julie’s House, en in mei, wanneer er voor allerlei 

feesten, zoals communies, gebakken wordt. „Soms ben ik zelfs de 

afwasser van dienst, als we plots personeel tekort hebben.’’ Gelukkig 

komt dat niet zo vaak voor; bij de opstart verliep het allemaal wel 

wat moeizamer. „Ik was 25, en moest met leveranciers onderhandelen, 

een bakkerij inrichten, personeel aannemen en aansturen. Ik had 

wel redelijk wat ervaring in de horeca, maar van management had 

ik  absoluut geen kaas gegeten. Ik wist perfect hoe ik een koffietje 

moest serveren, maar niet hoe je een personeelsplanning in elkaar 

bokst. Al doende heb ik veel geleerd, met vallen en opstaan.’’ 

Chocolade-brownie-ijstaart
Julie’s taarten zijn duidelijk geïnspireerd op de Amerikaanse stijl: 

rustiek, ambachtelijk… „Onze kaastaarten, de ‘cheesecakes’, zijn 

daar een typisch voorbeeld van. We maken die in verschillende  

versies: een moelleux-taart, een kaastaart met witte chocolade en 

speculaas, een citroenkaastaart en een tiramisuvariant.’’ Waar het 

kan, zorgt Julie voor een lactosevrije, glutenvrije of veganistische 

variant. In de zomer serveert ze ijstaarten. „Niet met ijs, maar 

‘gewone’ taarten zoals de chocolade-brownietaart of wittechocolade-

taart met speculaas, die we invriezen. Heel lekker en fris.’’

Haar versiertalenten bewaart Julie voor de cupcakes. „Je kunt het 

zo gek niet bedenken, of we maken het. Vooral voor themafeesten 
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‘Ik bak ontzettend graag, 
maar bakker wilde ik  

niet worden. Ik zag mij  
echt niet elke nacht brood 

staan bakken.’
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kun je geweldig uitpakken met versiering: figuurtjes, vormpjes, 

fruit, letters en kleurtjes, van mini tot maxi, the sky is the limit. 

We maken zelfs een ‘giant cupcake’, waar je met 20 personen van 

kunt eten, in de smaak, kleur en versiering naar keuze.’’ Of als je 

een zwangerschap wilt aankondigen. Dan komen er naargelang 

het een meisje of een jongen is, 

roze of blauwe m&m’s tevoorschijn. 

Maar net zo goed kun je bij Julie in 

ware Engelse stijl scones met échte 

clotted cream, muffins en carrot 

cake bestellen, of klassiekers uit de 

Vlaamse traditie zoals een ‘carré 

confituur’ of abrikozenconfituur-

taart, een appeltaart op grootmoe-

ders wijze of een frangipanetaart. 

Tot zelfs een ontbijt met verse huisgebakken croissants aan toe. 

Het assortiment wisselt regelmatig. „Elke maand zet ik een nieuwe 

taart of dessert in de kijker: aardbeienmousse, een bananenslagroom-

taart, een tiramisu-met-rood-fruit-cupcake, onze pannenkoekentaart… 

dat houdt mijn creativiteit scherp. Al moet ik me intomen. Als ik niet 

tijdig op de rem ga staan, wordt het assortiment veel te uitgebreid. 

We maken sowieso alles zelf, ook onze ijsthee en limonades.’’

Julie’s House
Kraanlei 13, 9000 Gent
www.julieshouse.be 
Winkel: Koningin Elisabethlaan 26
Gesloten op maandag en dinsdag.

Candy Girls
Julie’s gebak is ook bijzonder populair op feesten. „We hebben 

zelfs een formule met Candy Girls, een show waarbij ‘snoep- 

meisjes’ het dessertbuffet openen en de gasten bedienen van taart 

en cupcakes. In jaren ’20 stijl, of als sprookjesfiguren… heel  

verrassend.’’ Een jaar terug opende 

ze een tweede zaak, een winkel aan 

het station van Gent. Gemakkelijk 

voor wie snel een (stuk) taart wil  

afhalen, maar niet het centrum van 

de stad in wil rijden. En wie echt 

niet tot aan Julie’s House geraakt, 

kan ze laten brengen door de Bubble 

Heroes, die je taart aan huis brengen 

met hun elektrische fietstaxi’s. Maar 

dan mis je natuurlijk wel de heerlijke proevertjes die Julie gratis 

aan de wachtenden in haar winkel aanbiedt. 

‘Toen ik zes jaar oud 
was, maakte mijn papa 

voor mij een levens-
groot poppenhuis.  

Hij hing er het bordje 
‘Julie’s House’ op.’

Julie’s meringue met slagroom  
en rood fruit
Voor 10 grote meringues

INGREDIËNTEN 900 g eiwit (30 eieren), 600 g kristalsuiker, 
500 ml room, vers rood fruit

BEREIDING Verwarm de oven voor op 200 °C. Haal het eiwit 
een half uur op voorhand uit de koelkast, en laat op kamer-
temperatuur komen. 
Strooi de suiker op een bakplaat en bak 5 minuten (of wat 
langer, afhankelijk van de oven). De suiker moet lichtjes kleuren. 
Zet de hete luchtstand af, anders wordt de suiker meteen bruin!
Wacht 4 minuten en klop dan het eiwit stijf in 1 minuut. Zorg 
dat je kom en klopper brandschoon zijn. Haal de suiker uit de 
oven en strooi die onmiddellijk, beetje bij beetje, bij het eiwit. 
Meng voorzichtig met een spatel, tot alles mooi gemengd is. 
Verdeel het eiwit met een lepel of een spuitzak in toefjes op een 
bakplaat. Bak 105 minuten op 110 °C; open de oven niet tijdens 
het bakken! 
Haal de meringues uit de oven en laat ze afkoelen. 
Klop de room op, met een beetje suiker (naar smaak). Versier 
elke meringue met een toef slagroom en vers rood fruit, en werk 
af met een muntblaadje. Je kunt er eventueel nog wat rode 
vruchtencoulis bij serveren.

Recept
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