
 

 

“Kanaolstraot Delight” 
 
Bereidingstijd:  
10-20 minuten 
 
Bijzonderheden: 
Eenvoudig te maken, zoet, ‘no-bake’. 
 
Ingrediënten: 

● 250 gram dadels zonder pit 
● 175 gram gedroogde vijgen 
● 75 gram walnoten 
● 200 gram volkoren biscuitjes 
● 250 gram roomboter 
● 150 gram donkerbruine basterdsuiker 
● 1 ei 
● ca. 50 gram gemalen kokos 

Andere benodigdheden: 
● Springvorm (doorsnede 26 cm.), of vierkante vorm (van ca. 23x23 cm.). Een vierkante vorm 

maakt de taart makkelijk op te delen in gelijke stukjes 
● bakpapier 
● grote pan 
● (eventueel:) grote diepvrieszak of ziploc zak 

 
Bereiding: 
Wanneer je met een ronde vorm werkt, vet dan de zijkanten in, en bekleedt de bodem met 
bakpapier. Werk je met een vierkante vorm, bekleedt deze dan helemaal met een groot stuk 
bakpapier (hier en daar gevouwen). 
 
Snij de dadels en vijgen in kleine stukjes (dit wordt altijd een beetje een plakboel :-). 
Maak de walnoten iets kleiner. Dat kan je doen in een vijzel (maar stamp ze niet fijn!). Of door ze 
in een plastic zak te doen, en er kort met bijv. een deegroller op te slaan. 
Breek de koekjes in kleine stukjes. Hoe grof precies is een beetje smaakafhankelijk. Dit gaat het 
beste door ze allemaal in de plastic zak te doen, en er dan met iets op te slaan. 
 
Smelt de boter in een grote pan (niet bruin laten worden!). Voeg de suiker toe. Blijf nu roeren tot 
de suiker is opgelost. Dat duurt een paar minuten. 
Klop ondertussen het ei los in een kommetje. Haal de pan van het vuur, en voeg al roerende het ei 
toe aan het botermengsel. Roer door tot een gladde saus. 
Voeg nu de dadels, vijgen en walnoten toe. Zet de pan weer op het vuur en laat alles even een 
beetje warm worden. 
Haal dan de pan van het vuur, en voeg als laatste de koekjes toe. Meng alles goed door elkaar: je 
krijgt dan een vrij dik en stug mengel. Schep het dadelmengsel in de bakvorm. 
Druk alles nu goed aan met een lepel, of met je handen en met behulp van een stukje plasticfolie. 
 
Laat de taart nu minimaal 2 uur afkoelen in de koelkast. 
Keer de taart om op een bord (o.i.d.), en bestrooi met de kokos. 
 
Bron recept:  
Aangepast recept van Rudolph van Veen. 


