
DE BIONIER
biologische boodschappen & eilander lekkernĳen

325 gram dadels zonder pit
100 gram pure chocolade
90 gram kokosolie
50 gram glutenvrĳe havermout
50 gram cranberries
50 gram nootjes/pitjes
1 el kokosrasp
1 sinaasappel

De Bionier // producten uit de natuur
Volgens Sanna, eigenaar van De Bionier, is de natuur de
bodem van ons bestaan. Met De Bionier wil zĳ de stap naar
natuurlĳk eten gemakkelĳker maken. Daarom heeft zĳ, naast
een heleboel lokale producten van het eiland, een compleet
assortiment aan biologische producten in haar winkel.
 
Sanna, hoe haal jĳ het eilandgevoel op je bord?
"Terschelling is wat voedsel betreft van alle markten thuis. Je
kan hier lokaal geproduceerde honing, kaas, thee, sap, vlees
en soms groenten krĳgen; het voedselaanbod van het eiland is
compleet. Dit probeer ik de weerspiegelen in mĳn winkel;
voordat mensen op de boot stappen kunnen zĳ hier nog een
wat lokaals lekkers halen."
 
Wat is de smaak van Oerol voor jou?
"Oerol staat voor mĳ voor vrĳheid. Met vrĳheid bedoel ik dat
het 'puur genieten' is. Die elementen heb ik ook verwerkt in
het recept van de choco dadeltaart. Je maakt deze taart met
enkel pure ingrediënten, zonder toegevoegde suikers, gluten
of dierlĳke producten. Door de taart zelf te maken stop je er
als het ware liefde en gevoel in, puur genieten dus!
 
Klinkt goed! Wat hebben we daarvoor nodig?
Je hebt er alleen een koelkast voor nodig, niet eens een oven.
 
En wat zĳn de ingrediënten?
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Hoe maak je dat?
Snĳd de dadels fĳn en week ze in warm water. Lek ze na
10min. uit. Smelt de chocolade au-bain-marie en smelt de
kokosolie in een ander pannetje. Rasp de sinaasappel en pers
de helft uit. Hak de nootjes/pitjes en cranberries wat fĳner.
Rooster de nootje/pitjes in een droge koekenpan. Hussel alle
ingrediënten, behalve de nootjes/pitjes, goed door elkaar. Doe
alles in een platte schaal of ronde bakvorm. Wĳ doen er
meestal bakpapier onder, dan komt 'ie straks iets makkelĳker
los. Strĳk de bovenkant glad en bestrooi met de
nootjes/pitjes. Laat de taart minimaal 2 uur opstĳven in de
koelkast.
 
Smakelĳk eten!
 
 
 
 
 
 
 

PS. Wist je dat je de producten van De Bionier ook in de
Smaak van het Eiland box kan vinden? Sanna voegde er een

biologische schapen-duinkaas van De Zeekraal aan toe, maar
ook Reade Jutter van Kaasmakerĳ De Terschellinger

(biologische roodbacterie kaasjes met gewassen korst) en
chips uit zee.  Laat je verrassen en geniet!
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