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 Sinaasappel cheesecake 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten 
voor 12 punten: 
 

 

 225 gram biscuits  
 100 gram zachte boter 
 7 middelgrote sinaasappelen 

-rasp van 1 sinaasappel  
-sap van ong. 3 sinaasappels (225 
ml) 
-en schijfjes van de rest van de 
sinaasappels 

 175 gram gedroogde abrikozen 
 100 ml Oranjebitter 
 3 blaadjes gelatine 
 400 gram roomkaas  
 150 gram witte basterdsuiker  

250 ml slagroom  
 
 
 
Deze cheesecake kan je een dag van te 
voren bereiden. Zodat je op de dag zelf 
geen omkijken meer hebt naar het 
dessert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bereiding 
 

1. Verwarm de oranjebitter in een pannetje en week hierin de 
gedroogde abrikozen. Laat dit afgedekt een nacht staan. 

2. Smelt de boter in een pan en hak de biscuits in de 
keukenmachine fijn en voeg de biscuits dan bij de gesmolten 
boter, sinaasappelrasp van 1 sinaasappel erbij en meng dit 
goed door elkaar. 

3. Bekleed de bodem van een 24 cm ronde bakvorm met 
bakpapier. Schep het koekmengsel op de bodem van de vorm 
en druk dit goed aan met de bolle kant van een lepel. Zet in de 
koelkast om op te stijven. 

4. Week ondertussen de gelatineblaadjes in koud water. 
5. Pers de sinaasappelen uit tot je 225 ml sap hebt. Giet de 

abrikozen af en vang het restant van de likeur op bij het 
sinaasappelsap in een pannetje. Zet dit in een pannetje op het 
vuur. Als de vloeistof warm is meng hierdoor de goed 
uitgeknepen gelatineblaadjes. 

6. Giet dit over in een schaal en laat in de koelkast een beetje 
opstijven tot het lobbig is. 

7. Snijd met een scherp mes de bovenkant en de onderkant van 
de sinaasappel af. Zet de sinaasappel op de snijplank en snijd 
van boven naar beneden in een ronde beweging de schil met 
het wit af. Snijd dan mooie plakken van de sinaasappels. 

8. Pureer de uitgelekte abrikozen tot een moes. 
9. Klop met een mixer de slagroom op met de suiker. Klop de 

roomkaas hierdoor. 
10. Meng hierdoor dan de opgesteven sinaasappelsap en de 

abrikozenmoes. Door de abrikozenmousse wordt het mengsel 
een beetje rullig. 

11. Schep deze vulling op de taartbodem en strijk dit mooi glad. 
Zet in de koelkast voor minimaal 4 uur. 

12. Als de cheesecake goed stevig geworden is deze uit de vorm 
halen en bedekken met de sinaasappelschijfjes.  

 

   

 


