
Kerstdiner toetjes
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VOLLE CHOCOMOUSSE

Ingrediënten voor 2 personen
2 rijpe bananen
1 rijpe avocado
6 dadels (zonder pit)
1 el amandel boter (verkrijgbaar
o.a. bij Jumbo als almond
butter)
1 el rauwe cacao poeder
Beetje water
 
Optioneel:
paar frambozen
kokosrasp
 

Bereiding:
Doe alle ingrediënten in de keukenmachine en maak
er een zacht en romig geheel van. Je kunt overigens
ook een staafmixer gebruiken, maar snij dan de
dadels alvast in kleine stukjes. 
 
Zet de mousse minimaal 1 uur in de koelkast en
garneer dit overheerlijke dessert met een paar
plakjes banaan en 'n beetje cacaopoeder. Je kunt ook
kiezen voor een paar frambozen en kokosrasp als
garnering.

https://www.brendavanwegen.nl/


Ingrediënten voor een springvorm
van 18 cm:
 
Voor de bodem:
150 gram amandelen
100 gram kokosrasp
 
Voor de vulling:
250 gram geweekte cashewnoten
75 geweekte zonnebloempitten
100 gram gesmolten kokosolie
Sap van 1 citroen
100 gram ongezoete appelmoes
100 ml amandelmelk
1 tl vanillepoeder
125 gram frambozen

Bereiding:
Laat de cashewnoten en zonnebloempitten minimaal 4 uur
weken in water.
 
Bedek de bodem van een springvorm met bakpapier. Doe voor
de bodem de amandelen en kokosrasp in een keukenmachine
en hak ze fijn. Voeg eventueel een theelepel water toe om het
één geheel te maken. Verdeel de bodem over de springvorm en
druk goed aan. Zet de bodem even in de koelkast terwijl je de
vulling maakt.
 
Doe alle ingrediënten voor de vulling, behalve de frambozen, in
de keukenmachine en laat deze draaien tot het een romige
massa is. Roer voorzichtig het overgrote deel van de frambozen
er doorheen. Verdeel het over de bodem en laat de taart
opstijven in de koelkast. Decoreer de cake met de overgebleven
frambozen.
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FRAMBOZEN CHEESECAKE



Ingrediënten voor 'n heerlijk
taartje (ca. 10 personen)
150 gram roomboter
1 ei
100 gram walnoten
300 gram verse dadels zonder pit
100 gram (spelt) biscuit
50 gram kokosrasp

Bereiding:
Laat de dadels 10 minuten in lauwwarm water weken, zodat ze
'n beetje zacht worden. Breek de biscuitjes in kleine stukjes.
Snijd vervolgens de dadels en walnoten in kleine stukjes.
Smelt de boter in een steelpan (niet te klein) Als de boter
gesmolten is, roer dan voorzichtig het ei erdoorheen en voeg
dan de dadels toe. 
 
Roer dit 3 minuten door en  voeg de walnoten en de gebroken
biscuitjes toe en roer het goed door en laat het een minuutje
staan. Je merkt dat het een dik en vast mengsel is geworden en
dat alles goed aan elkaar plakt.
 
Pak een taart- of cakeblik of schaal en schenk het mengsel
hierin. Druk het goed aan, zodat alle zijkantjes goed bedekt
zijn met het mengsel. Nu zet je het taartje 2 uurtjes in de
koelkast. Zo zal het taartje goed hard worden en kan je er
straks stukjes van snijden.
Strooi voor het serveren flink wat kokosrasp over de
bovenkant van de taart. Dit ziet er leuk uit en de combinatie
van de zoete dadel met de frisse kokos smaakt erg lekker.
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DADELTAART


