
  
 

Cheesecake met vruchtensalsa  
Nagerecht  

 25 minuten + 1 nacht 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 200 g koekjes chocolate chip of Bastogne  
▪ 50 g boter  
▪ 1 citroen  
▪ 3 el maizena afgestreken  
▪ 450 g verse roomkaas  
▪ 200 g lichtbruine basterdsuiker  
▪ 2 zakjes vanillesuiker  
▪ 5 eieren  
▪ 400 g eetrijp fruit  
▪ tabasco 
 

Materiaal: Springvorm, staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 150 graden. 
2. Maal de koekjes niet helemaal fijn.  
3. Smelt de boter, roer de koekkruimels erdoor en verdeel ze over de bodem van de springvorm.  
4. Druk ze stevig aan. 
5. Rasp de citroenschil boven een schaal.  
6. Halveer de citroen en knijp er ca. 2 el sap uit boven de schaal.  
7. Roer de maïzena erdoor.  
8. Voeg de verse roomkaas, de basterdsuiker, de vanillesuiker toe en roer goed door elkaar.  
9. Scheid van 1 ei de dooier van het eiwit.  
10. Roer de dooier door het kaasmengsel (eiwit wordt niet gebruikt).  
11. Roer de andere eieren er 1 voor 1 er door.  
12. Goed mengen.  
13. Schep het mengsel op de koekbodem in de vorm. 
14. Bak de cheesecake in de warme oven in 50-60 minuten tot deze vrij stevig is.  
15. Draai de oven uit en laat de taart in de oven heel goed afkoelen.  
16. Dan afdekken en een dag of nacht in de koelkast verder laten opstijven. 
17. Maak het fruit (bijv. kiwi, mango, passiefruit, banaan of blauwe bessen) schoon.  
18. Maal de helft van het fruit fijn (voeg eventueel wat suiker toe) en breng op smaak met een paar druppels 

Tabasco.  
19. Snijd de rest van het fruit in de stukjes. 
20. Verwijder de ring van de springvorm en snijd de cheesecake in punten.  
21. Zet ze op borden en schep de salsa en het fruit erover. 
 

TIP: Gebruik in plaats van Tabasco verse rode peper. Snijd in ringen, leg ze een half uurtje in azijn zodat ze 
minder heet worden en voeg aan de salsa en fruit toe. 


