
   
 

 Inspiratie uit het boek “No milky way” 

 

 

 

Frangipanetaart vrij van alle 14 wettelijk vastgestelde allergenen. 

 

Het recept is voor een taart van 20 tot 22 cm doorsnee. Neem bv een quiche vorm. 

 

Verwarm de oven voor op 200 graden. 

De bodem 

• Gebruik een verpakking bladerdeeg (VA FOODS) en beleg de bodem en de wanden van de 

vorm ermee. Bak deze vervolgens “blind” in 15 minuten. 

• Haal de “taart” uit de oven een verlaag de temperatuur tot 180 graden. 

De vulling en afwerking 

• 150 gram quinoameel (als je de smaak niet zo lekker vindt kan je                                              

ook sorghum meel gebruiken) 

• 4 gram bakpoeder 

• ½ theelepel zout 

• 40 gram rijstemeel (indien toegestaan amandelmeel) 

• 120 gram suiker 

• 30 ml zonnebloemolie 

• 75 gram toegestane yoghurt (romige kokos yoghurt) 

• 150 ml toegestane melk (rijstemelk, amandelmelk) 

• 1 theelepel vanille extract 

• 1 theelepel amandel extract 

• 6 halve abrikozen (mijn voorkeur is een blik Hak Taart & Vlaaifruit aardbei) 

• 200 gram abrikozenjam (mijn voorkeur is aardbeienjam) 

 

Zeef de melen, bakpoeder en zout in een kom. 

Doe in een andere kom de suiker, olie, toegestane yoghurt en melk. Klop het mengsel totdat de 

suiker is opgelost. Voeg dan de vanille- en amandel extract toe en meng het nogmaals.  

Voeg daarna het meelmengsel erbij en meng het tot een klonter loos beslag. (Kort maar krachtig) 

Bestrijk de taartbodem met de jam (abrikozenjam of aardbeienjam) Giet daarover de vulling en bak 

de taart 15 minuten in het midden van de voorverwarmde oven van 180 graden. (Laat de oven aan) 

Gebruik je een blik taart en vlaaifruit aardbei, bak dan de taart af in 30 minuten en schakel de 

oven uit en haal de taart uit de oven om af te koelen. 

Beleg je de taart met abrikozen, beleg deze dan na de 15 minuten bakken met de 6 helften (bolle 

kant naar boven) en bak de taart verder af in 15 minuten.  

 

Smakelijk eten. 


