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De veertien allergenen 

Het gaat in de wetgeving om de volgende veertien allergenen: 
glutenbevattende granen (zoals tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en kamut), ei, 
vis, pinda, noten, (zoals amandelnoten, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, 
pecannoten, paranoten, pistachenoten en macadamianoten), soja, melk 
(inclusief lactose), schaaldieren, weekdieren, selderij, mosterd, sesamzaad, 
sulfiet en lupine.

Hoe krijg je een allergie?

Ons immuunsysteem is verzwakt in de loop der jaren en de kans dat je een 
allergie krijgt is 30% (in 2012), afhankelijk van de omgeving waarin je leeft. Leef 
je op het platte land of in de stad?

In de westerse wereld zijn er steeds meer mensen die een allergie ontwikkelen.

Is een van beide ouders allergisch, dan heb je 50 % kans om een allergie te 
ontwikkelen. Hebben beide ouders een allergie, dan heb je tussen de  
60 à 80 % kans allergisch te zijn.

Mogelijke verklaringen van toenemende allergieën

• Kinderen groeien op in een schoner milieu. 

• Kinderen worden vaker gevaccineerd. 

• Er wordt meer antibiotica gebruikt. 

• Kinderen bewegen minder en zitten veel binnen. 

• Verandering van eetgewoontes (exotische producten, industrieel bereide 
voeding, meer vet, lightproducten…). 

• Milieu vervuiling…

Wat is een allergie?

Een overgevoeligheidsreactie van ons immuunsysteem dat ons lichaam 
beschermt tegen lichaamsvreemde stoffen die ongewenst of mogelijk 
schadelijk zijn. Het afweersysteem behoort elementen, zoals bacteriën, 
virussen en andere microben te vernietigen. Door vele onderzoeken over de 
kennis van hygiëne, heeft het afweersysteem te weinig normale “vijanden” 
om aan te vallen en richt het zich tegen andere lichaamsvreemde stoffen. 
Dat is op zich positief, maar soms raakt het immuunsysteem ontregeld en 
reageert het op stoffen die niet gevaarlijk zijn. We spreken van een allergische 
reactie als het lichaam hevig reageert op een op zich onschuldige stof die 
bij niet-allergische mensen geen reactie veroorzaakt. Deze reactie kan zich 
op verschillende manieren uiten. Door bijvoorbeeld rode vlekken op de huid, 
zwelling van de ogen of lippen, ademhalingsproblemen, een reactie op het 
spijsverteringsstelsel (door braken of diarree).

Opvallende is dat dit bij stoffen (eiwitten) gebeurt die normaal gesproken 
neutraal zijn. Bij een allergische reactie worden bepaalde antistoffen, zoals 
histamine, in het lichaam aangemaakt die de allergische reactie veroorzaken. 
Bij een overgevoeligheidsreactie heeft men vergelijkbare verschijnselen zonder 
dat er antistoffen aangemaakt worden.
Allergieën zijn een steeds vaker voorkomend fenomeen. Kijk maar eens in je  
kennissenkring. Je kent ongetwijfeld wel iemand die allergisch is voor gluten, 
lactose... of iemand die hooikoorts heeft. Op dit ogenblik heeft 1 op 4 
personen een allergie, alleen weten we het niet altijd dat we allergisch zijn en 
soms komen allergieën pas jaren later aan het licht. Studies wijzen uit dat de 
laatste 20 tot 30 jaar het aantal mensen met een allergie verdubbeld is. De 
stoffen die een dergelijke reactie uitlokken, noemen we allergenen.

Om deze allergenen terug te vinden in ons voedsel, ook als we op restaurant 
gaan of een broodje kopen, of om en een reactie uit ons lichaam te voor-
komen is er een Europese verordening van kracht gegaan, specifiek voor 
bedrijven die niet-voorverpakte voeding verkopen.

Europese wetgeving inzake allergenen

Sedert 13 december 2014 is de Europese wetgeving over allergenendeclaratie 
in werking getreden. Voedingsbedrijven moeten ten aanzien van niet-
voorverpakte levensmiddelen informatie geven aan hun gasten over de 
mogelijke aanwezigheid van veertien in de wet genoemde allergenen.
 
De informatie over deze veertien allergenen in niet-voorverpakte levens-
middelen mag schriftelijk, moet mondeling of elektronisch aan de gast 
worden verstrekt. Voedingsbedrijven mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. 
Voorwaarde is wel dat deze informatie schriftelijk of elektronisch in het bedrijf 
aanwezig is voor het personeel en de controlerende instantie, het Federaal 
Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV).
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De reactie bij een voedselallergie, gaat over een paar minuten (soms zelfs 
seconden) tot enkele uren.
Bij voedselallergie kan een minieme hoeveelheid van de verkeerde voeding 
leiden tot ernstige klachten. Bij voedingsallergie verdwijnt de klacht nooit. Bij 
voedselallergieën zijn de klachten constant.

Uit onderzoek van de EAACI (Europese Academie voor Allergie en 
Klinische immunologie) blijkt dat er 17 miljoen Europeanen lijden aan een 
voedselallergie en 1 op 4 van de schoolgaande kinderen. Bovendien neemt 
het aantal zware en mogelijke levensbedreigende reacties (anafylaxie) door 
de voedselallergie onder de kinderen toe.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 90% van al de voedselallergieën gericht is 
tegen eiwitten in koemelk, sojabonen, pinda’s, noten, schaal- en schelpdieren, 
vis en eieren (bron: JAMA, 2008). Verder treden allergische reacties op na 
het eten van bepaalde groenten en fruitsoorten zoals spinazie, selder, kervel, 
abrikozen, perziken, appels, peren of aardbeien.

Vaak denken mensen dat ze allergisch zijn, maar soms is het een intolerantie. 
In dit geval is er geen sprake van een reactie van het immuunsysteem. 
Soms kunnen mensen bepaalde voedingsstoffen niet goed verteren zoals bij 
lactose- intolerantie bijvoorbeeld. De symptomen bij beide zijn anders.

Hoe voorkom je contaminatie voor voedselallergieën?  

Omdat het kleinste deeltje van een bepaald voedingsmiddel al kan leiden tot 
ziekteverschijnselen, is het noodzakelijk om contaminatie uit te sluiten.

• Was je handen voordat je begint met de bereiding van de maaltijd. 

• Gebruik frisgewassen keukenhanddoek en vaatdoek. 

• Vermijd elk contact waar het voedingsmiddel in zit dat de allergie 
veroorzaakt. 

• Reinig het keukenmateriaal grondig. 

• Gebruik afzonderlijke keukenmaterialen zoals een paarse snijplank voor 
gluten, een gele voor lactose… 

• Bereid de gerechten in een grondig schoongemaakte keuken. 

• Gebruik aparte kookpotten en -pannen en een aparte frituurketel. 

• Gebruik bij voorkeur producten die nog in een nieuwe verpakking zitten, 
of doe ze in een afzonderlijk gesloten pot tot een volgend gebruik. Voorzie 
deze van een etiket met vermelding van de inhoud en bij voorkeur ook van 
de houdbaarheidsdatum.

Bij een allergie kunnen volgende symptomen optreden

Een allergie is een reactie van het immuunsysteem op een bestanddeel waar-
mee men in aanraking komt en als indringer van het lichaam beschouwd 
wordt. Het lichaam reageert door het maken van antistoffen, die via het bloed 
de indringers proberen te vernietigen.

Volgende symptomen kunnen optreden en kunnen verschillen per individu.

Neusklachten
• niezen
• loopneus
• verstopte neus
• kriebelige neus

Keel en luchtwegen klachten
• hoestbuien
• kriebelige keel
• ademhalingsproblemen

Algemene klachten
• hoofdpijn
• moe
• prikkelende of jeukende ogen
• tranende ogen
• huidreacties zoals vlekken, jeuk, zwelling of roodheid
• slecht slapen
• zwellingen in de mond
• diverse stofwisselings- en darmstoornissen
• vermoeidheid
• gejaagdheid
• oedeem reacties
• concentratiestoornissen
• maag- en darmklachten
• chronische verkoudheid
• anafylactische shocktoestand
• soms dood

Wat is een voedselallergie?

Een voedselallergie krijgt men door een reactie van ons lichaam op een 
bepaald voedingsmiddel zoals noten bijvoorbeeld.

Het mechanisme van een allergische reactie wordt gekenmerkt door een 
activatie van bepaalde witte bloedcellen (mestcellen en basofiele cellen) 
door een antilichaam IgE (immunoglobine E). Dit heeft een ontstekingsreactie 
als gevolg die zich uit in één of meerdere klachten.
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Wat is glutenintolerantie?

Eén op de tweehonderd Europeanen heeft coeliakie, een chronische 
ontsteking aan de darmen. Vaak worden de verschijnselen van de ziekte niet 
herkend. Coeliakie gaat niet meer weg, dus moet je levenslang een glutenvrij 
dieet volgen.

Mensen met coeliakie (spreek uit: seuliakie), zijn allergisch voor gluten. Gluten is 
een eiwit dat voorkomt in rogge, tarwe, kamut (is ook tarwemeel), haver (tenzij 
duidelijk vermeld staat dat deze glutenvrij geproduceerd is ), spelt en gerst. De 
reactie op het eten ervan beschadigt het slijmvlies van de dunne darm.

Mogelijke symptomen van coeliakie

• een afwijkend ontlastingspatroon, zoals diarree
• braken
• lusteloosheid
• osteoporose
• stinkende ontlasting
• een opgezette buik
• winderigheid
• slaperigheid
• sterke stemmingswisselingen
• gebrek aan eetlust
• groeiachterstand
• gewichtsverlies
• bloedarmoede
• een late pubertijd
• spierklachten
• vruchtbaarheidsproblemen
• zenuwaandoeningen
• psychische klachten

Wat zijn mogelijke gevolgen?

Deze kunnen variëren van misselijkheid tot diarree met als gevolg uitputtings-
verschijnselen.

In het ergste geval kan men zodanig uitgeput raken dat een ziekenhuis-
opname noodzakelijk is om uitdrogingsverschijnselen te voorkomen. Met als 
gevolg een lange herstelperiode die persoonsgebonden is.

Wat is een voedselintolerantie?

Een reactie op bepaalde stoffenwaardoor bepaalde klachten optreden zoals  
stofwisselingproblemen. Zo kan lactose-intolerantie optreden bij gebrek aan 
het enzym lactose.

De reactie bij een intolerantie kan mogelijk zelfs na enkele dagen intreden. Bij 
een allergie zijn de klachten veel duidelijker.

Deze kan via medicatie aangevoerd worden. We spreken dan van een 
malabsorptie. Bij voedselintolerantie gaat het vaak om voedingsmiddelen die 
men dagelijks gebruikt zoals tarwe en melk.

Voedselintolerantie begint als een subtiele, verborgen klacht en groeit 
geleidelijk tot een daadwerkelijke klacht. Voordat de klacht duidelijk ervaren 
wordt, kunnen er jaren voorbij gaan. Voedselintolerantie verdwijnt wanneer 
het betreffende voedingsmiddel maandenlang niet gegeten wordt. En komt 
weer terug wanneer het weer vaak gegeten wordt.

Er zijn heel veel verschillende klachten die met voedselintolerantie te maken 
hebben. Bij voedselintolerantie zijn de klachten niet constant en variëren in 
ernst van keer tot keer. Niet aan voedsel gerelateerde factoren zoals stress 
hebben een duidelijke invloed. Mensen met een voedselintolerantie verlangen 
vaak naar het voedsel dat de klacht veroorzaakt omdat het eten daarvan 
een gevoel van welzijn geeft. 

Wat is malabsorptie?

Het lichaam kan bepaalde voedingsstoffen niet opnemen door ontbreken 
van bepaalde enzymen. Malabsorptie kan ontstaan door een verstoorde 
darmflora.



Een kleine selectie, deze zijn op zich vaak gluten- en lactosevrij.

Hapjes
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Ingrediënten voor 4 personen

1 glutenvrij stokbrood of  
toastbrood

Guacamole  
(of zelf maken, zie p????)

Salsa:

½ kleine sjalot

20 g peterselie

¼ komkommer

½ avocado

10 groene olijven

2 el olijfolie

1 el limoensap

1 el appelazijn

peper en zout

Werkwijze

Bak het glutenvrij stokbrood in de oven op 
180°C gedurende 10 minuten.

Laat het stokbrood afkoelen. Snij in schuine 
stukken.

Rooster de crostini en besmeer ze met 
pesto.

Salsa:

Pel de sjalot en snipper fijn.

Spoel en droog de peterselie. Hak fijn.

Was de komkommer en snij deze met de 
olijven en avocado in kleine blokjes.

Doe alles in een kom en meng.

Breng op smaak met olijfolie, limoensap, 
appelazijn, peper en zout.

Afwerking:

Bestrijk de crostini met de guacamole.

Bedek met de groene groentensalsa.

Serveer!

15 minuten

Crostini
met groene groentensalsa



Een paar suggesties om je gerechtjes  
een feestelijke touch te geven.

Voorgerechten
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Werkwijze

Maak de guacamole volgens het recept 
en voeg extra olie toe om deze  
vloeibaarder te maken. Dek af met 
plasticfolie en bewaar in de koelkast tot 
verder gebruik.

Snipper de bieslook fijn.

Hak de peterselie fijn.

Meng de room, yoghurt, Philadelphia, 
bieslook, peterselie, peper, zout en 
cayennepeper.

Bak de blini’s.

Snijd de zalm in kleine vierkantjes.

Afwerking:

Schep telkens wat guacamole op een 
bordje, leg er een blini op en schep er 
wat van het roommengsel op. Beleg met 
gerookte zalm, dek af met een tweede 
blini en schep er weer wat room op. Eindig 
met een stukje gerookte zalm en werk af 
met een takje dille. 

Ingrediënten voor 4 personen

8 glutenvrije blini’s  
(zelf maken zie p ????)

½ dl lactosevrije room

50 g lactosevrije yoghurt

50 g lactosevrije Philadelphia 

20 g bieslook

10 g peterselie

peper en zout 

cayennepeper

2 takjes dille

guacamole  
(recept zie p ????)

12 minuten

Blini’s
met gerookte zalm en guacamole



Deze soepen zijn een goede basis. 
Met deze tips kan je eindeloos variëren.

Soepen



Kippenbouillon

Groentebouillon  
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Werkwijze

Breng water aan de kook.

Leg er de kip in en zorg ervoor dat deze 
goed onder staat.

Maak de groenten schoon, spoel ze en 
snijd fijn. 

Voeg tijm, laurier, peperbolletjes en zout 
toe.

Laat 2 uur zachtjes pruttelen.

Giet de bouillon door een zeef. Deze is 
klaar voor verder gebruik. Met de kip kan 
je bijvoorbeeld nog koninginnepasteitjes 
maken. 

Ingrediënten voor 3 liter

3 liter water

1 soepkip

2 uien

1 prei

½ selder

300 g wortelen

1 el peperbolletjes

1 takje tijm

3 laurierblaadjes 

1 el zout

2 uur 30 minuten

Bouillon
Een zelfgemaakte bouillon is de beste basis voor een lekkere soep waarmee je 
naar hartenlust kunt combineren en variëren. Kippen- of groentebouillon geeft 
veel smaak in een vrij korte tijd. Wanneer het snel moet gaan, is instant gluten- 

of lactosevrije bouillon een alternatief.

1 uur 

Werkwijze

Ga op dezelfde manier tewerk als voor de 
kippenbouillon, maar zonder de kip dan. 
Deze groentebouillon is in een half uur 
gebruiksklaar. Je kan hem nog verrijken 
door extra kruiden toe te voegen zoals 
rozemarijn, lavas of knoflook.
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Werkwijze

Maak de groenten schoon, spoel ze en 
snijd ze fijn. 

Stoof de groenten in een beetje olijfolie, 
voeg tomatenpuree toe en roer goed om 
aanzetten te voorkomen. 

Snijd de aardappel in blokjes.

Voeg de bouillon toe en roer om.

Doe er de stukjes aardappel bij en laat 
alles 30 minuten zachtjes koken. 

Mix de soep en breng verder op smaak 
met peper en zout.

Ingrediënten voor 4 personen

1 l kippenbouillon  
(of 2 à 3 el Sublimix groente- of 

kippenbouillon in 1 l water)

300 g wit van prei

150 g ui

150 g wortelen

1 blikje tomatenpuree

1 aardappel 

2 el olijfolie

peper en zout

45 minuten

Tomatensoep

VARIEERTIPS

• Voeg net voor het serveren fijngesnipperde basilicum toe.

• Werk af met lactosevrije room.

• Doe er gehaktballetjes bij. 

• Voeg extra blokjes groenten toe.

• Verrijk met glutenvrije deegwaren.

• Deze soep is ook de basis voor pompoensoep of wortelsoep.

• Liever geen aardappel in de soep? Bestrooi dan met 2 eetlepels 
aardappelzetmeel of maïszetmeel na het aanstoven van de groenten. 



Met bladerdeeg en een lekkere pasta tover je in een korte tijd 
een gluten- en lactosevrije maaltijd met een lekkere saus op tafel.

Hoofdgerechten
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Werkwijze

Spoel de courgettes en snij er de uiteinden 
af.

Snijd er met een rasp of dunschiller dunne 
plakjes van. Snijd deze opnieuw in fijne 
reepjes tot lange slierten (of gebruik een 
mandoline).

Blancheer de courgette-tagliatelli  
3 minuten in visbouillon en laat ze uitlekken.
Kleur de vis aan in olijfolie en kruid met 
peper, zout en kerriepoeder.

Laat in ± 10 minuten verder garen in de 
oven op 180°C.

Fruit de geperste knoflook aan in wat olie, 
doe er de tagliatelli van courgettes bij. 
Kruid met peper, zout en kurkuma en blus 
met de kokosroom.

Afwerking:

Schik wat van de tagliatelli op voor- 
verwarmde borden en leg er een stukje 
koolvis op. Serveer.

Ingrediënten voor 4 personen

4 koolvisfilets (120 g elk)

2 courgettes

1 teentje knoflook

1 l visbouillon

1 dl olijfolie

peper en zout

1 tl kurkuma 

2 mespuntjes kerriepoeder

2 dl kokosroom

20 minuten

Tagliatelli
van courgettes met koolvis

TIP

• Je kan de koolvis vervangen door een andere vis zoals zalm, kabeljouw...
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Werkwijze

Pel de scampi en kleur ze aan in de hete 
olie (wok- en sesamolie).

Maak de groenten schoon, spoel en 
schil ze. Snijd alle groenten (behalve de 
sojascheuten) fijn en stoof ze aan in de olie 
(wok- en sesamolie).

Kruiden met sambal, sojasaus, fijngesneden 
kurkuma, peper en zout. 

Voeg er vlak voor het serveren de noten 
aan toe.

Breng verder op smaak met de sojasaus en 
de vissaus.

Afwerking:

Konjac pasta is al voorgekookt. Open de 
verpakking en spoel de pasta goed. Warm 
afzonderlijk op in wat sesamolie of samen 
met de wokgroenten.

Voeg er de scampi aan toe en laat alles 
nog even doorwarmen.

Serveer.

Ingrediënten voor 4 personen

20 scampi

1 rode paprika
1 groene paprika

2 lente-uitjes
100 g sojascheuten

1 dl sojasaus

2 el vissaus

3 el noten (naar keuze)

2 cm verse kurkuma

1 pilipili 

½ dl sesamolie

1 dl wokolie

400 g Konjac pasta*
(verkrijgbaar bij de 

Oosterse winkels)

peper en zout 

cayennepeper

1 el sambal 

30 minuten

Wok met scampi
en Konjac pasta

TIP

• Laat noten altijd eerst even kleuren in de oven zodat de etherische oliën 
vrijkomen. Hierdoor krijgen de noten niet alleen hun echte notensmaak 
terug, maar worden ze ook weer lekker knapperig.

* Meer info zie begrippenlijst op p???



Nagerechtjes voor ieder wat wils. Al was het maar om  
de blije gezichten en het geluk in ieders ogen

Nagerechten
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Werkwijze

Biscuit: Klop de eieren met de suiker wit.

Voeg de bloem en het cacaopoeder toe.

Roer er voor de luchtigheid het spuitwater 
door.  

Vet een springvorm in met lactosevrije 
boter en bestrooi met maïszetmeel.

Giet er het deeg in. 

Bak in ongeveer 30 minuten af in een 
voorverwarmde oven van 180°C.

Test met een prikker of de biscuit gaar 
is. Wanneer de prikker droog is, mag de 
biscuit uit de oven. Laat afkoelen op een 
rooster.

Vulling: Klop voor de vulling de room met 
de suiker op.

Snijd de biscuit dwars door en verdeel er 
de room over. Zet beide helften weer op 
elkaar.

Ganache: Verwarm voor de ganache de 
room en giet deze op de chocolade. Laat 
even staan en roer om. Giet de ganache 
over de biscuit.

Afwerking: Werk af met gekleurde  
amandelschilfers en eventueel met room 
en chocoladegarnituur.

Ingrediënten voor 8 porties

Biscuit:

4 eieren
150 g suiker

100 g maïszetmeel
50 g rijstmeel

8 g johannesbroodpitmeel*

5 g psyllium* 

30 g spuitwater

30 g cacaopoeder

Vulling:
 

1 dl lactosevrije room  
met 1 el suiker, vanillesuiker  

of oploskoffie

Ganache:
 

150 g fondant chocolade

1 dl lactosevrije room 
 of sojaroom

Afwerking:

50 g chocolade voor figuurtjes

50 g gekleurde 
amandelschilfers

1½ dl room om op te kloppen

eventueel boterroom  
(zie recept cupcakes p???) 

45 minuten

Chocoladebiscuit

* Meer info zie begrippenlijst op p???



Gemakkelijk te maken extraatjes die ook leuk zijn om cadeau te 
doen. Zelfs wie niet zo van zoet houdt, kan moeilijk aan de  

verleiding weerstaan.

Koffiesnoepjes
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Werkwijze

Koekje:

Klop de eiwitten met suiker en een snuifje 
zout stijf. Spatel er het amandelpoeder 
en de poedersuiker door. Voeg het 
aardappelzetmeel, johannesbroodpitmeel 
en de xanthaangom toe.

Verwarm de oven voor op 180°C. Doe het 
beslag in een spuitzak. Spuit op een bak- 
mat of bakpapier evenwijdige streepjes 
van ± 2 cm breed en 6 cm lang.
Strooi amandelschilfers op het deeg.
Bak in 12 minuten af in de oven op 180°C. 
Wanneer ze gemakkelijk loskomen van 
het papier of van de bakmat zijn ze goed. 
Laat ze anders nog even verder bakken. 
Laat afkoelen.

Boterroom: 

Zie werkwijze recept pagina ???.

Laat afkoelen en doe daarna de 
boterroom in een spuitzak.
Spuit op 1 bokkenpootje wat van de 
boterroom en kleef er een tweede 
bovenop. Laat opstijven in de koelkast.

Afwerking:

Smelt de chocolade au bain-marie of in 
de microgolfoven (3x 30 seconden).
Dompel de uiteinden van de bokken- 
pootjes in de chocolade, laat afdruipen 
en laat op een bakpapier opstijven in de 
koelkast.

Serveren!

Ingrediënten voor ± 15 stuks

Koekje:

115 g suiker

100 g eiwitten

1 snuifje zout

90 g amandelpoeder

90 g poedersuiker

20 g aardappelzetmeel

5 g johannesbroodpitmeel*

3 g xanthaangom*

20 g amandelschilfers

Boterroom:

recept zie p.???

Afwerking:

200 g fondantchocolade

1 uur 30 minuten

Bokkenpootjes

* Meer info zie begrippenlijst op p.???
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Werkwijze

Cake:

Zie recept pagina ???.

Afwerking:

Los voor het glazuur de koffie op in 3 el 
warm water.

Vermeng de bloemsuiker met het water en 
voeg er de opgeloste koffie aan toe.

Bedek met een dun glaasje glazuur 
wanneer de cakejes afgekoeld zijn.

Ingrediënten voor 12 stuks

Cake:

zie recept p.???

Afwerking:

300 g poedersuiker

¼ dl water

2 el oploskoffie

50 minuten

Cakejes
met mokkaglazuur



Mijn basisrecepten waar je zelf mee aan de slag kunt gaan.

Degen



4 5

VARIEERTIPS

• Voeg toe voor een andere smaak: cacaopoeder, koffie, zeste van 
citrusvruchten (limoen, citroen of sinaasappel), kaneelpoeder… 

Werkwijze

Verwarm de oven voor op 180°C.

Klop de eieren met suiker en vanillesuiker in 
de keukenrobot tot een wit beslag.

Voeg er het maïszetmeel, het rijstmeel, de 
xantanagom en het bruiswater aan toe.

Smeer een springvorm in met zonnebloem- 
olie en bestrooi met aardappelzetmeel.

Doe het deeg in de springvorm en bak het 
in 25 minuten af in de oven op 180°C.

Prik in het deeg om de gaarheid te 
controleren. Wanneer er niets aan de 
prikker blijft kleven is de biscuit gaar.

Haal de biscuit uit de vorm en laat 
afkoelen op een rooster.

Ingrediënten voor 1 taart 
of 8 punten

5 eieren

200 g suiker

1 zakje vanillesuiker

150 g maïszetmeel

50 g rijstmeel

2 g xantanagom

5 el spuitwater

1 el zonnebloemolie

1 el aardappelzetmeel  
of glutenvrij paneermeel

45 minuten

Biscuit


