
 

 
 

 

 
Appeltaart cheesecake 
6 punten 

 20 + 60 + 60 minuten + verder afkoelen 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 500 g monchou kaas 
▪ 100 g suiker 
▪ 125 ml zure room 
▪ 3 eieren 
▪ 2 tl koek- en speculaaskruiden 
▪ 220 g speculaasjes 
▪ 90 g boter 
▪ 2 appels 
▪ ½ tl kaneel 
▪ handje rozijnen 
▪ 1 el suiker 
 

Materiaal: keukenmachine, mixer, springvorm, ingevet, 24 cm ø 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 160 graden.  
2. Verkruimel de speculaasjes in een keukenmachine.  
3. Smelt de boter in een steelpannetje op laag vuur (voorkom dat de boter bruin wordt!) en meng dit door de 

speculaaskruimels.  
4. Schep de koekkruimels in een ingevette springvorm (24 cm) en druk aan met een lepel.  
5. Doe de monchou, sour cream, koek- en speculaaskruiden en suiker in een kom.  
6. Meng het geheel met een mixer tot het goed gemixt is.  
7. Daarna voeg je 1 voor 1 de eieren toe.  
8. Schep het beslag in de springvorm en zorg dat het mooi verdeeld is. 
9. Zet de cheesecake ongeveer 60 minuten in de oven.  
10. Als de cheesecake na 60 minuten klaar is, dan laat je de ovendeur dicht en laat je de cheesecake in de oven 

nog minimaal een uur afkoelen.  
11. Zo voorkom je hopelijk dat de taart gaat scheuren.  
12. Laat de cheesecake daarna nog een tijdje op je aanrecht afkoelen. 
13. Vlak voordat je de taart gaat serveren is het tijd om de topping van gebakken appel te maken.  
14. Schil de appel en snijd in blokjes.  
15. Bestrooi de stukjes appel met een beetje kaneel en suiker.  
16. Doe een klontje boter in de pan en bak de appelstukjes ongeveer 5 minuten op middelhoog vuur.  
17. Verdeel de gebakken stukjes appel en wat rozijntjes over de taart en smullen maar! 
 

TIP: Bolletje vanille ijs erbij?! 


