
 

 

Flower Power Vegan taart 

Wat heb je nodig: 

voor de bodem: 

225 gram amandelen 

½ kop zonnebloempitten 

2 eetlepels hennepzaad 

12 verse dadels zonder pit 

2 eetlepels kokosolie 

1 theelepel zout 

 

voor de vulling: 

1,5 kop rauwe cashewnoten, minimaal 2 uur laten weken, indien mogelijk langer. 

2 biologische citroenen, sap en schil. 

1 theelepel vanilla poeder of ½ vanillestokje. 

0,8 dl gesmolten kokosolie. 

0,8 dl honing of agave siroop 

1 eetlepel rozenbottelpoeder (optioneel). 

 

voor de topping: 

2 middelgrote granaatappels, zaadjes. 

0,8 dl bevroren frambozen 

½ limoen, sap. 

Eetbare bloemen voor de garnering. 



 

Hoe maak je het: 

 

De bodem: 

Maal de noten, pitten en zaden in een blender of foodprocessor in ca. 1 minuut. 

Voeg de dadels, kokosolie en het zout toe; blend/meng totdat er een homogene 

massa ontstaat. De massa rol je uit op een springvormbodem (met anti-

aanbaklaag) van ca. 20 cm. Plaats de springvorm in de koelkast, terwijl je de 

vulling maakt. Gebruik hiervoor eveneens blender/foodprocessor; maak deze 

dus grondig schoon. 

 

De vulling: 

Verwarm de kokosolie en honing op een zacht vuur in een kleine sauspan, 

totdat het vloeibaar is. Goed roeren. Doe de geweekste cashewnoten, 

citroensap en geraspte schil, vanilla, kokos olie, honing (en eventueel de 

rozenbottelpoeder) in blender/foodprocessor. Meng op de hoogste stand tot 

een zacht vloeibaar geheel dit kan enige minuten duren). Haal de springvorm 

uit de koelkast. Schenk de vulling over de bodem en plaats de springvorm in 

de vriezer gedurende 30 minuten. Maak de blender/foodprocessor opnieuw 

goed schoon. 

De topping: 

Doe de granaatappel-zaadjes, frambozen en limoensap in de 

blender/foodprocessor en blend de ingredienten tot een zacht geheel. Giet de 

topping over de vulling en plaats de taart opnieuw gedurende een half uur in de 

vriezer. 

 

Serveren van de taart: 

Haal de taart ca. 30 minuten voor opdienen uit de vriezer. 

Versier de taart met verse, organische, eetbare bloemen zoals viooltjes, 

calendula, rozen, rozebottel, paardebloemen, anjer, lavendel, korenbloemen, 

kamomille etc. 

Snijd de taart aan met een mes dat onder een hete kraan is verwarmd. 

 


