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MANGOCURD ZONDER EI (VEGAN) 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 1 POT 

 1 rijpe mango 
 230 ml havermelk 
 100 g fijne kristalsuiker 
 1 – 1,5 limoen (het sap) 
 15 g maizena 
 40 g (vegan) boter 
 zout 

 

OOK NODIG 

 blender 
 zeef 
 potje van ca. 500 ml 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden:  10 minuten 
Bereiden:  10 minuten 

 

Voorbereiding 
Schil de mango, snijd deze in stukken en pureer met de helft van de 
melk en suiker en het sap van 1 limoen zo fijn mogelijk in een 
blender. Voor een extra gladde curd kun je de mangopuree nog 
even zeven.  

Steriliseer de glazen pot door deze tot de rand te vullen of onder te 
dompelen in kokend water (ook het deksel) en laat zo minimaal 10 
minuten staan.  Meewassen in de vaatwasser kan ook. 

Bereiding 
Meng de gepureerde mango, de overige melk en de maizena in een 
pannetje. Voeg ook een snuf zout toe. Proef of het zoet genoeg is, 
zo niet, voeg dan nog wat suiker toe. De hoeveelheid suiker is 
afhankelijk van hoe zoet de mango is.  
Let op, gebruik geen koperen of aluminium pan! Het zuur zal 
reageren met de pan en dan kun je alles weggooien.  

Breng de curd op laag vuur langzaam, al roerend aan de kook en 
laat niet meer dan 1 minuut zachtjes koken. Het koken is nodig om 
de maizena te laten oplossen en indikken, doe je dit niet dan 
smaakt het niet lekker. Proef even of er nog wat meer limoen bij 
mag. Laat afkoelen en schenk de curd in een gesteriliseerd potje. 
Laat de mangocurd enkele uren of een hele nacht in de koelkast 
opstijven.  

De mangocurd is in de koelkast ongeveer een week houdbaar.  

 

TIP  De havermelk kun je ook vervangen door kokosmelk of gewone 
volle melk. Havermelk is niet wit maar eerder beige van kleur, dit 
heeft ook invloed op de kleur van de mangocurd. Koeienmelk is iets 
dunner dan havermelk, je hebt dan misschien iets meer maizena 
nodig om de curd voldoende te laten binden.  

 
 


