
Ananas'cheesecake'	  
	  
Zo	  wil	  ik	  iedere	  dag	  wel	  rauw	  eten!	  Deze	  geweldige	  rauwe	  taart	  schiet	  in	  zijn	  eentje	  het	  
geitenwollensokkenimago	  van	  rauw	  eten	  kapot.	  De	  bodem	  is	  een	  heerlijk	  zoet	  
notenfeest	  en	  de	  vulling	  super	  fris	  van	  smaak.	  Hij	  is	  bovendien	  zo	  gezond	  dat	  ‘ie	  de	  
volgende	  morgen	  prima	  dienst	  doet	  als	  verantwoord	  ontbijt.	  	  
	  
Ingrediënten	  	  
Voor	  de	  bodem	  
125	  g	  amandelen	  	  
100	  g	  hazelnoten	  	  
40	  g	  zonnebloempitten	  
40	  g	  pompoenpitten	  
20	  g	  sesamzaad	  
12	  medjooldadels,	  ontpit	  
2	  eetlepels	  kokosolie,	  op	  kamertemperatuur	  	  	  	  
	  
Voor	  de	  vulling	  	  
230	  g	  rauwe	  cashewnoten,	  circa	  3	  uur	  in	  water	  geweekt	  
2	  biologische	  citroenen	  
80	  g	  kokosolie,	  op	  kamertemperatuur	  
75	  ml	  ahornsiroop	  
1	  eetlepel	  lucumapoeder	  (deze	  mag	  eruit	  als	  je	  dit	  niet	  in	  huis	  hebt)	  
1	  theelepel	  vanille-‐extract	  
¾	  verse	  ananas	  
	  
Bereiding	  
Maal	  voor	  de	  bodem	  de	  amandelen	  en	  hazelnoten	  in	  een	  keukenmachine	  kort	  tot	  een	  
grof	  meel.	  Voeg	  de	  rest	  van	  de	  ingrediënten	  toe	  en	  maal	  een	  paar	  minuten	  door	  tot	  het	  
een	  plakkerig,	  dik	  deeg	  vormt.	  Doe	  het	  deeg	  in	  een	  spring-‐	  of	  quichevorm	  met	  een	  
diameter	  van	  circa	  26	  centimeter	  en	  verdeel	  het	  met	  je	  handen	  over	  de	  bodem	  en	  
omhoog	  tegen	  de	  randen	  tot	  je	  een	  egale	  taartbodem	  hebt.	  Rasp	  voor	  de	  vulling	  de	  schil	  
van	  de	  citroenen	  en	  pers	  anderhalve	  citroen	  uit.	  Doe	  de	  geraspte	  schil,	  het	  sap,	  de	  
cashewnoten,	  kokosolie,	  ahornsiroop,	  het	  lucumapoeder	  en	  vanille-‐extract	  in	  de	  
keukenmachine	  en	  maal	  een	  paar	  minuten	  flink	  door	  totdat	  je	  een	  zachte,	  egale	  crème	  
hebt.	  Verdeel	  de	  crème	  gelijkmatig	  over	  de	  bodem.	  Snijd	  de	  ananas	  in	  dunne,	  gelijke	  
partjes.	  Beleg	  de	  bovenkant	  van	  de	  taart	  in	  een	  mooi	  patroon	  met	  de	  ananaspartjes.	  Zet	  
de	  taart	  circa	  twee	  uur	  in	  de	  koelkast	  om	  op	  te	  stijven.	  Bewaar	  in	  de	  koelkast	  en	  haal	  de	  
'cheesecake'	  circa	  20	  minuten	  voor	  het	  serveren	  eruit.	  	  
	  
Bijzonderheden:	  Tarwevrij,	  glutenvrij,	  vrij	  van	  geraffineerde	  suikers,	  gistvrij,	  lactosevrij,	  
koolhydraatarm	  en	  een	  bron	  van	  goede	  vetten	  
	  

	  


