
Jonathan Online – Speelclub vs. Corona: Week 5 

Opdracht 1: 

Van al dat thuis zitten krijgen we allemaal wel eens wat honger. Daarom gaan we jullie uitleggen hoe 

je in een wip en een zucht, lekkere zandkoekjes maakt. Maar pas op! Was voor je begint, heel goed je 

handen. 

Wat heb je hier allemaal voor nodig? 

• 1 ei 

• 150 g boter 

• 100 g suiker 

• 200 g bloem 

Hoe moet je hier aan beginnen? 

1. We hebben alleen de eidooier nodig, deze moet je van het eiwit scheiden. Het eiwit moet je 

apart houden, want dit hebben we straks misschien nog nodig. 

2. Meng alle ingrediënten met een lepel samen in een kom tot je een korrelige structuur krijgt. 

3. Nu mag je met je handen het deeg verder kneden tot het mooi glad is en goed samenhangt. 

4. Rol het deeg tot een bal en laat het 30 minuten rusten in de koelkast. 

5. Verwarm de oven voor op 175°C. 

6. Doe wat bloem op je werkblad (want anders gaat het deeg vastplakken) en rol het uit tot het 

ongeveer 3-4 millimeter dik is. Het uitrollen kan je doen met een deegroller, maar 

bijvoorbeeld ook met een lege glazen fles. 

7. Als het deeg mooi uitgerold is, kan je met steekvormpjes of een glas, koekjes uit drukken. 

8. De overschot van het deeg kan je weer opnieuw uitrollen om nog meer koekjes uit te kunnen 

drukken. 

9. Leg de koekjes op bakpapier op de bakplaat van de oven. 

10. Bak de koekjes 15 tot 20 minuten tot ze lichtbruin zijn. 

11. Neem ze van de bakplaat en laat ze afkoelen. 

 

 

Tip van Melissa: 

Met een laagje Nutella smaken ze nog lekkerder! En zie je de verbrande stukjes niet       

 

 

 

 



Opdracht 2: 

Uit de vorige opdracht heb je nog wat eiwit apart moeten houden, weet je nog? Voor deze opdracht 

moet je het eiwit zo snel mogelijk opkloppen (met de hand) tot het helemaal stijf is, en dan moet je 

de kom ondersteboven boven je hoofd houden. 

 

 

  



Opdracht 3: 

 


