
Cheesecake vegetal (By Raluca Negrea) 

-fără gluten, fără ouă-  

 

 

 

Ingrediente 

- 300 gr. biscuiți digestivi fără gluten 
- 130 gr. unt fără lactoză 
- 600 gr. cremă de brânză fără lactoză 

- 100 gr. zahăr cocos  
- 3 linguri făină fără gluten 
- 200 ml smântână dulce (vegetală, din orez, soia) (250 ml în caz că se folosesc semințe de 

chia) 
- 3 ouă sau 3 linguri de chia hidratate cu 6 linguri apă caldă sau 6 linguri aquafaba 
- coajă de lămâie 

- vanilie  
- 200 gr. afine  

 



 

Instrucțiuni 

 

Pasul 1. Se dau biscuiții prin blender, până sunt foarte fin măcinați.  

Pasul 2. Adăugăm untul topit și amestecăm din nou cu blenderul până când compoziția arată ca 
un pesmet umed.   

Pasul 3. Cu ajutorul degetelor, apăsăm biscuiții în formă, pe care o tapetăm cu hârtie de copt atât 
pe margini, cât și pe fund. Dacă nu dorești să folosești hârtie de copt va trebui să folosești ulei de 
cocos. Blatul de biscuiți trebuie să acopere perfect toată tava. 

Pasul 4. Se coace crusta de biscuiți pentru 10 minute, în cuptorul încins la 180 °C. Se scoate și se 
scade temperatura la 160 °C.   

Pasul 5. Se amestecă afinele cu zahărul de cocos, pe foc, până când zahărul se topește. Când acesta 
este topit, compoziția se sfarmă în blender dacă e nevoie. Apoi siropul este scurs printr-o sită. 
Acest lucru este necesar pentru a nu avea sâmburi în cremă. Se lasă la răcit.  

Pasul 6. Se amestecă cele 600 gr. de brânză cu mixerul la viteză mare, 2-3 minute, până nu mai 
sunt deloc cocoloașe și brânza este foarte cremoasă. 

Pasul 7. Se adaugă semințele de la batonul de vanilie și se amestecă din nou până la omogenizare.  

Pasul 8. Se adaugă smântâna dulce sau smântâna din orez/soia, amestecând bine.  

Pasul 9. Se adaugă ouăle, unul câte unul, pe rând, amestecând bine după fiecare. La fel se întâmplă 
și în cazul în care adaugi aquafaba sau semințe de chia. Dacă vrei poți înlocui și cu banane sau 
piure de mere, doar că atunci cheesecake-ul va avea o aromă de la aceste fructe.  

Pasul 10. Din când în când se oprește mixerul și se trage cu o spatula crema de pe pereții vasului, 
pentru a nu rămâne bucăți mari și pentru a fi totul foarte bine omogenizat. Acest lucru ajută 
cheesecake-ul să nu se crape la copt și să se coacă uniform.  

Pasul 11. Se adaugă afinele amestecate cu zahărul de cocos, când acestea au ajuns la temperatura 

camerei.  

Pasul 12. La sfârșit se adaugă făina și se amestecă din nou.  

Pasul 13. Se poate turna crema de brânză peste crusta de biscuiți.  

Pasul 14. Se pune cheesecake-ul la cuptor. Trebuie să stea pentru 50-60 de minute la 160°C. Nu 

îți face grijă dacă mijlocul prăjiturii va părea gelatinos, pe măsură ce se răcește, se va întări.  

Pasul 15. Se lasă la răcit pentru o oră, iar apoi peste acesta se poate turna sirop sau decora după 
preferințe.  


