
 
 

Cheesecake zonder oven 
Tussendoortje 
Het is wellicht een van de meest populaire taarten ter wereld, 
want bijna elke keuken heeft zijn eigen cheesecake. En hoewel het 
recept teruggaat tot de oudheid, is de New Yorkse cheesecake 
vandaag misschien wel de bekendste.  
 
Het maakt niet uit wat voor soort kaas u gebruikt, zolang het maar 
romige kaas is. Door deze te mengen met suiker, en in sommige 
gevallen met ei, wordt het een zeer smakelijk tussendoortje.  
 
Dit recept wordt bereid met drie soorten kaas: Amerikaanse, 
Duitse en Italiaanse kaas en bevat geen ei. Het is minder zwaar en 
perfect voor de warmere maanden. Als u een lichtere basis wilt, 
maalt u de koekjes niet met de mixer, maar plet u ze met een 
houten hamer of een deegroller. Het resultaat is een meer luchtige 
basis die geen compacte massa vormt. 

 13 uur  
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 180 g havermoutkoekjes type digestive 
▪ 80 g boter 
▪ 250 g mascarpone 
▪ 250 g kwark of wrongel 
▪ 350 g kaas type Philadelphia 
▪ 150 g poedersuiker 
▪ citroen, rasp 
▪ limoen, sap 
▪ 3 blaadjes gelatine  
▪ 2 el room of warme melk 
▪ 1 mango  
▪ 1 tl suiker  
▪ 1 passievrucht of maracuya 
▪ 4 el dulce de leche of rode vruchtenjam 
 

Materiaal: springvorm  
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Smelt de boter zonder ze te verbranden en voeg de fijngestampte koekjes toe.  
2. Meng tot u een homogene massa heeft. 
3. Leg de koekjes in een springvorm en druk ze met behulp van de achterkant van een lepel aan tot u een 

compacte en homogene basis krijgt. 
4. Laat het geheel in de koelkast rusten. 
5. Leg de gelatineblaadjes in zeer koud water. 
6. Klop de drie soorten kaas en de poedersuiker.  
7. Zodra het mengsel homogeen is, voegt u de geraspte citroenschil en het limoensap toe. 
8. Los de gehydrateerde en uitgelekte gelatine op in een glas met twee eetlepels room of warme melk.  
9. Meng met drie lepels van het kaasmengsel en roer.  
10. Roer en schep het mengsel in de springvorm op de koekjesbodem. 
11. Bedek met een folie en laat het geheel minstens 12 uur afkoelen in de koelkast.  
12. Neem de taart daarna uit de koelkast, verwarm de dulce de leche een beetje op en giet deze eroverheen.  
13. Serveer met stukjes mango, gemengd met maracuya-pulp en een theelepel suiker, of een andere jam naar 

smaak. 
 


