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Paprikakoekjes
Wat heb je nodig?

60 gr geroosterde paprika
150 g bloem
1 eetlepel paprikakapoeder
100 g versgeraspte parmezaan
125 g koude boter
1 afgestreken theelepel chilipoeder
Zout

+/_ 30
koekjes

Hoe begin je eraan?
Snijd de geroosterde paprika in blokjes
Doe de bloem, de paprika, het paprikapoeder, de parmezaan, de boter, het chilipoeder en een
snuifje zout in een keukenrobot. Mix kort tot een deeg (niet te lang want anders worden de
koekjes te taai)
Vorm een rol van het deeg en verpak hem in een doek en laat minstens ½ uur rusten in de
koelkast.
Verwarm de oven voor op 180° C
Bekleed de bakplaat met bakpapier
Snijd de rol in plakjes van ½ cm en leg ze op de bakplaat
Bak de koekjes 15 minuten in de oven en laat afkoelen op een taartrooster.

Spiraalkoekjes
Wat heb je nodig?

250 g zelfrijzende bloem
4 eetlepels bloemsuiker
2 eetlepels koude boter
125 ml melk + wat extra melk
3 tot 4 eetlepels chocopasta
Geraspte kokos

Hoe begin je eraan?
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Verwarm de oven voor op 200 °C.
Bekleed een bakplaat met bakpapier
Meng de zelfrijdende bloem, de bloemsuiker en de boter met een keukenmixer tot
het mengsel op broodkruim lijkt.
Mix de melk erdoor tot het deeg goed gemengd is.
Leg het deeg op een bebloemd werkoppervlak.
Rol uit tot een rechthoek van ongeveer 25 x 40cm
Besmeer het deeg met de chocopasta en strooi er 1 eetlepel geraspte kokos over;
Rol het deeg op, wikkel in een doek en leg het deeg 15 min in de koelkast
Snijd de rol in plakjes van 1 of 2 cm dik en leg ze op de bakplaat.
Bestrijk de bovenkanten met melk en strooi er een beetje kokos bovenop.
Bak de koekjes 10 minuten in de oven tot ze goudbruin zijn.
Laat de koekjes afkoelen op een taartrooster.

Marsepeinsnoepjes
Wat heb je nodig?

100 g walnoten
100 g bloemsuiker
2 eetlepels rum
2 eetlepels kersenlikeur
300 gr pure chocolade)
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Hoe begin je eraan?
Maak de marsepein.
Doe de gemalen amandelen en de bloemsuiker in een grote kom en meng.
Voeg het eiwit toe en voeg eventueel rozenwater of oranjebloesemwater naar smaak toe en
kneed goed.
Rol de marsepein tot een stevige bal en wikkel hem in een doek. Laat minstens 2 uur rusten in
de koelkast.
Hak de walnoten grof.
Neem de marsepein uit de koelkast en kneed er 80 g bloemsuiker, de gehakte walnoten, de rum
en de likeur door.
Bestuif het werkvlak met de rest van de bloemsuiker en rol de marsepein uit tot een dikke lap
van 15 cm.
Steek er figuurtjes naar keuze uit.
Breek de chocolade in stukjes en smelt de chocolade au-bain-marie.
Leg een stuk bakpapier op een schotel.
Steek een houten stokje in elke praline en dompel de praline onder in de gesmolten chocolade.
Laat de overtollige chocolade afdruipen.
Leg de pralines op het bakpapier en werk eventueel af met suikerhartjes. Laat de chocolade
opstijven.

Tips

Zit je in tijdnood, dan kan je
ook gebruik maken van 400 g
kant-en-klare marsepein.
Verschuiven de snoepjes in
het cellofaan zakje , plak ze
dan eventueel vast met wat
suikerwater.
Gebruik kleine
uitsteekvormpjes om wat
speelsere snoepjes te maken.

Truffels met praliné
Wat heb je nodig?

200 g gevulde chocolade met praliné
125 g zure room
Cacaopoeder
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Hoe begin je eraan?
Breek de chocolade in stukjes en smelt ze au-bain-marie.
Laat de gesmolten chocolade lichtjes afkoelen.
Roer de zure room door de chocolade.
Giet het mengsel in een kommetje en dek af met een folie. Laat 1 nacht rusten in de koelkast.
Doe het cacaopoeder in een diep bord.
Rol kleine bolletjes van het chocolademengsel.
Doe de bolletjes in het bord en beweeg met het bord tot de truffels mooi bedekt zijn.

Pindakaasfudge
Wat heb je nodig?

125 g boter
500 gr donkerbruine suiker
120 ml melk
1 vanillestokje
250 g pindakaas (met of zonder stukjes)
300 g bloemsuiker

Hoe begin je eraan?
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Smelt de boter in een steelpan op een matig vuur.
Roer de suiker en de melk erdoor en breng aan de kook. Laat 2 tot 3 minuten
koken zonder te roeren.
Splijt het vanillestokje en schraap de merg eruit.
Neem de steelpan van het vuur en roer de pindakaas en het vanillemerg door het
botermengsel.
Doe de bloemsuiker in de grote kom.
Giet het botermengsel erbij. Roer goed met een houten lepel tot het mengsel glad
is.
Bekleed een vierkante bakvorm van 20 x 20 cm met bakpapier.
Giet het mengsel in de bakvorm en laat lichtjes afkoelen.
Zet de bakvorm in de koelkast en laat de Fudge volledig afkoelen.
Snijd de Fudge met een scherp mes in vierkante of steek er vormpjes naar keuze
uit.

