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Voor ca 15 muffins

Benodigdheden:
2 beslagkommen
Houten spatel
Muffinvormpjes
Oven

Bereidingstijd:
15 minuten
25 minuten baktijd

Voeg rijstemeel, tapiocameel, baksoda, wijnsteen bakpoeder en 
xanthaangom bij elkaar in een beslagkom. Voeg ook de vanillesuiker, 
suiker en zout toe en mix goed, zodat alles goed vermengd is.  

Klop in een tweede kom het ei los met de zonnebloemolie en de 
lactosevrije melk. Maak in het midden van de suiker-meelmix een 
kuiltje. Giet hierin het mengsel van olie, melk en ei. 

Roer de ingrediënten met een houten spatel door totdat er een 
glad beslag ontstaat. Het beslag is vrij plakkerig. Spatel voorzichtig 
de bosbessen erdoor.

Verdeel het beslag gelijkmatig over ongeveer 15 
muffinvormpjes. 

Bak de muffins in de over op 180 graden in ongeveer 25 minuten 
gaar. De muffins zijn gaar wanneer je er met een satéprikker inprikt 
en deze er droog uitkomt. 

Ingrediënten 
meelmix

175 gram rijstemeel
50 gram tapiocameel
2 theelepels baksoda
4 theelepels wijnsteen bakpoeder
2 theelepels xanthaangom
1/2 theelepel zout

150 gram suiker
1 zakje vanillesuiker

1 biologisch ei 
60 gram zonnebloemolie
200 ml lactosevrije melk of sojamelk
150 gram verse bosbessen of blauwe bessen
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Voor ca 12 porties

Benodigdheden:
Pan met dikke bodem
Taartvorm Ø 20 cm 

(geen springvorm) 
Vetvrije kom
Mixer
Braadslee 
Bakpapier

Bereidingstijd:
20 minuten
30 minuten oventijd

Bekleed de taartvorm (geen springvorm) met bakpapier. 

Verhit in een pan met dikke bodem 65 gram van de suiker met 5 
eetlepels water op laag vuur en roer tot de suiker is opgelost. Roer 
de chocolade erdoor tot deze is gesmolten. Voeg de boter toe en 
roer tot een dik, glanzend mengsel. Neem de pan van het vuur. 

Klop de eiwitten met de rest van de suiker, het zout en de azijn 
tot zachte pieken in een kom die helemaal vetvrij is. 

Meng de eidooiers door het lauwwarme chocolademengsel.  
Schep dit chocolademengsel lepel voor lepel door het eiwitschuim.

Schenk het beslag in de taartvorm en zet deze in een braadslee 
die groter is dan de taartvorm. Breng een flinke hoeveelheid water 
aan de kook en giet dit in de braadslee. Het water moet tot aan de 
rand van de taartvorm komen. 

Zet het geheel in de oven en bak ongeveer 30 minuten. De 
bovenkant moet er gaar en droog uitzien, de binnenkant moet 
net gaar zijn. Haal de vorm uit de braadslee en laat de taart eerst 
volledig afkoelen voordat je de vorm verwijdert. 

Ingrediënten
100 gram fijne kristalsuiker
250 gram bittere lactosevrije chocolade
150 gram lactosevrije margarine
4 eieren, gesplitst
snufje zout
1 eetlepel frambozenazijn
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Ingrediënten 
400 ml volle kokosmelk 
80 gram suiker
1 vanillestokje
3 grote biologische eieren
2 biologische eidooiers
1 sinaasappel, geschild en ontveld, in partjes. 

karamel
80 gram suiker
4 eetlepels water
paar druppels citroensap

Voor ca 6 stuks

Benodigdheden:
Beslagkom
Pan met dikke bodem
Bakvormpjes
Braadslee
Aluminiumfolie 

Bereidingstijd:
20 minuten
60 minuten oventijd

Verwarm voor de karamel de suiker met het water en citroensap 
in een pan met dikke bodem. De suiker moet net beginnen te 
verkleuren, maar pas op dat de karamel niet verbrandt want dan 
wordt deze bitter. Schenk de karamel in de bakvormpjes zodat de 
bodem met een dun laagje bedekt is. Leg in elk bakvormpje wat 
partjes van het sinaasappelvruchtvlees. 

Klop de eieren en eidooiers met de suiker los in een kom.

Snijd het vanillestokje in de lengte open en schraap het merg er 
uit. Verwarm de kokosmelk met het vanillemerg in een pan tegen 
de kook aan. Schenk de kokosmelk voorzichtig bij het eimengsel 
onder voortdurend roeren. Giet het mengsel in de vormpjes.

Dek de bakvormpjes af met aluminiumfolie en prik gaatjes in de 
folie. Zet in de braadslee. Breng een flinke hoeveelheid water aan 
de kook en giet in de braadslee zodat het water halverwege de 
vormpjes komt. 

Zet de braadslee voorzichtig in de oven en laat de flans in 30 
minuten stollen in de oven op 160 graden. Laat de flans afkoelen, 
maak los van de rand met een mes en stort op dessertbordjes.  
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Voor ca. 12 porties

Benodigdheden:
Beslagkom
Rasp
Mixer
Springvorm Ø 25 cm
Aluminiumfolie
Oven

Bereidingstijd:
20 minuten
90 minuten baktijd
Topping:
20 minuten 
1 uur wachttijd

Klop de boter zacht met een mixer en voeg de suiker en 
vanillesuiker toe. Mix er een voor een de eieren door totdat een 
glad mengsel ontstaat.

Vermeng rijstemeel, tapiocameel, bakpoeder en de specerijen 
goed en schep dit meelmengsel voorzichtig door het beslag. Voeg 
de geraspte wortelen, de noten en de rozijnen toe. Schep het beslag 
in een ingevette bakvorm en dek af met aluminiumfolie.

Bak de taart in ruim 1,5 uur gaar in de oven op 180 graden. 
Verwijder het laatste half uur de aluminiumfolie. De taart is gaar als 
je er met een satéprikker inprikt en deze er droog uit komt.

Verwarm de kokoscrème en suiker in een pannetje totdat de 
kokoscrème gesmolten is. Maak ondertussen een papje van de 
maïzena en water en voeg toe. Meng goed door met een garde. 
Breng het mengsel snel aan de kook tot er bubbels te zien zijn. 
Giet het mengsel in een grote kom en laat de topping 1 uur in de 
koelkast afkoelen. Verdeel de topping over de taart. 

Ingrediënten
4 biologische eieren 
300 gram lactosevrije margarine
meelmix

200 gram rijstemeel
100 gram tapiocameel
2 theelepels glutenvrij bakpoeder

300 gram fijne kristalsuiker
50 gram bruine basterdsuiker
1 zakje vanillesuiker
400 gram wortel, geraspt
100 gram pecannoten, gehakt
100 gram rozijnen, geweld

specerijen
2 theelepels kaneel
1 theelepel gemberpoeder
1 theelepel kruidnagelpoeder
snufje nootmuskaat
snufje zout
geraspte schil van 1 sinaasappel

topping 
200 gram kokoscrème (santen)
100 gram suiker
2 eetlepels maïzena
4 eetlepels water
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Vermeng voor het taartdeeg goed de meelsoorten en 
xanthaangom met elkaar in de mengvorm. Roer de boter erdoorheen 
en voeg vervolgens de suiker toe. Voeg voorzichtig een klein beetje 
van het eimengsel toe, net genoeg totdat er een samenhangend 
deeg ontstaat. Laat het deeg 30 minuten rusten in de koelkast.   

Verdeel het deeg in 15 gelijke porties en bekleed hiermee  zo 
dun mogelijk de cakevormpjes. Bak de taartbodempjes 15 minuten 
blind in de oven op 170 graden. Bak vervolgens nog 5-10 minuten 
zodat de bodems krokant worden. 

Roer voor de bakkersroom de suiker en vanillesuiker door de 
eidooiers. Verwarm in een steelpannetje de kokosmelk totdat deze 
net kookt. Giet de warme kokosmelk scheutje voor scheutje bij de 
eidooiers en blijf goed roeren. 

Giet het geheel terug in het pannetje en breng opnieuw aan de 
kook. Laat enkele minuten doorkoken totdat de room dikker wordt 
en de gewenste substantie heeft. 

Verdeel de room over de bodempjes. Garneer met het fruit. 

Voor ca. 15 taartjes

Benodigdheden:
Mengvorm
Steelpannetje
15 cakevormpjes
Oven

Bereidingstijd:
30 minuten
30 minuten wachttijd
20 minuten baktijd

Ingrediënten 
taartdeeg

60 gram rijstemeel
60 gram fijn maïsmeel 
60 gram aardappelmeel
2 theelepels xanthaangom
120 gram lactosevrije margarine
40 gram suiker
1 ei, losgeklopt met 2 eetlepels water

bakkersroom
400 ml kokosmelk (vol)
4 eidooiers
2 eetlepels rijstemeel
100 gram suiker
1 zakje vanillesuiker

400 gram vers of ingevroren fruit
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Vermeng eerst de meelsoorten, agar agar en het bakpoeder 
goed met elkaar. Voeg dan de suiker, eieren, zonnebloemolie, 
sinaasappelschil en zout toe en kneed tot een soepele deegbal. Als 
het deeg te plakkerig is, doe er dan nog wat rijstemeel bij. 

Bekleed de springvorm met bakpapier en druk 2/3 van het deeg 
gelijkmatig op de bodem en langs de zijwand van de vorm uit. 

Schil de appelen, verwijder de klokhuizen en snijd in kleine 
blokjes. Meng de suiker, kaneel en noten door de appelen. Verdeel 
het appelmengsel over de taartbodem. 

Rol het achtergehouden deeg uit en snijd in smalle repen. Verdeel 
de repen zo over de taart dat er een netwerk ontstaat. 

Bak de taart in ongeveer 50 minuten goudbruin in de oven op 
170 graden. 

Voor ca 12 stukken

Benodigdheden:
Beslagkom
Springvorm
Bakpapier
Oven

Bereidingstijd:
30 minuten
60 minuten oventijd

Ingrediënten 
2 biologische eieren
120 gram zonnebloemolie
meelmix

150 gram maïsmeel
100 gram rijstemeel
75 gram tapiocameel
1 theelepel agar agar
2 theelepels glutenvrij bakpoeder 

150 gram witte basterdsuiker
snufje zout
geraspte schil van 1 sinaasappel 

vulling
600 gram goudrenetten
60 gram suiker
1 eetlepel kaneel
150 gram gemengde ongezouten noten 
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Voeg meelsoorten, bakpoeder en xanthaangom bij elkaar in de 
beslagkom. Mix goed, zodat de meelsoorten goed vermengd zijn.  

Klop de eieren los met een garde of mixer. Voeg de basterdsuiker 
toe en klop door de eieren. Meng de mayonaise door het ei-
suikermengsel. Zeef het bloemmengsel erboven en mix tot een 
glad beslag.

Roer de geraspte schil van de limoenen en de fijngehakte munt 
door het beslag. Verdeel het beslag over de cakevormpjes. 

Bak de cakejes ongeveer 20 minuten in de oven op 170 graden. 
De cakejes zijn gaar als je er met een satéprikker inprikt en deze er 
droog uit komt.

Meng de poedersuiker met het limoensap. Besprenkel hier de 
cakejes mee en laat het intrekken. Garneer met een blaadje munt.  

Ingrediënten 
5 biologische eieren
250 gram mayonaise (gluten- en lactosevrij)
meelmix

150 gram rijstemeel
50 gram tapiocameel
50 gram maïsmeel
2 theelepels glutenvrij bakpoeder
1 theelepel xanthaangom

200 gram witte basterdsuiker
50 gram poedersuiker
snufje zout
geraspte schil en sap van 4 limoenen 
blaadjes van 10 takjes verse munt, fijngehakt

Voor 20-25 cakejes

Benodigdheden:
Beslagkom
Mixer
Rasp
20-25 cakevormpjes
Oven

Bereidingstijd:
15 minuten
20 minuten baktijd
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Facebook 
www.facebook.com/glutenvrijlactosevrij

Blog 
www.glutenvrijlactosevrij.nl/blog

Website 
www.glutenvrijlactosevrij.nl

E-mail 
anna@glutenvrijlactosevrij.nl


