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Van: Tineke 
Porties: 4 personen  

Voorbereidingstijd: 10 min 
Bereidingstijd: 20 min  

Ingrediënten: 
2 courgettes 
 
1 kleine ui (maar ik neem dan een wat gro-
tere) 
 
2 teentjes knoflook (of meer) 
 
2 eetlepels boter of kokosolie 
 
2 groentebouillontabletten 
 
700 ml heet water  
 
150 gr verse roomkaas (Paturain of Garlan 
(AH). Hoe pittiger hoe lekkerder) 
 
 

Benodigdheden: 
Soeppan 

Snijplank 

Scherp mes 

Maatbeker 

Spatel of pollepel 

Staafmixer 

 

Instructies: 
1. Uien en knoflook snijden en fruiten in de hete boter of olie. 
2. Na een paar minuten de gewassen en kleingesneden courgettes 

erbij. Dit 8 min. zachtjes bakken. 
3. Bouillonblokken verkruimelen en samen met700 ml heet water 

toevoegen aan de gebakken groenen. Aan de kook brengen en 
ca. 5 min. zachtjes doorkoken. 

4. Met de staafmixer tot soep pureren, de roomkaas erbij en nog 
even doorwarmen. 

 

Opmerkingen: 
Dat knoflook gezond is, is bijna bij iedereen bekend. De 5 belangrijkste 
gezondheidsvoordelen van knoflook zijn: 

 Verlaagt het risico op een hartaanval en hersenbloeding 

 Helpt bij de bestrijding van infecties  

 Verlaagt het risico op kanker 

 Versterkt het immuunsysteem 

 Helpt bij de genezing na vergiftigingen door zware metalen 
 
Knoflook heeft haar krachtige geneeskundige werking te danken aan 
de zwavel bevattende stof allicine die in dit plantje zit. Allicine zorgt 
ook voor de specifieke geur en smaak van knoflook. Onderzoekers heb-
ben aangetoond dat wanneer allicine in je lichaam verteert sulfienzuur 
wordt geproduceerd, een stof die sneller reageert op gevaarlijke vrije 
radicalen dan enige andere bekende stof. Voeg daarom elke dag 
(rauwe) knoflook aan je voedingspatroon toe. 

De krachtige antibacteriële, antivirale en antischimmel eigenschappen 
van knoflook hebben geen invloed op de darmflora. 

Tip: 
Let bij het kopen van bouillonblokjes op de ingrediënten. De smaakver-
sterker E621 kun je het beste vermijden. E621 wordt ook vaak als het 
“onschuldige” gistextract vermeldt of als Mononatriumglutamaat 
(kortweg: MNG of glutamaat). Bij de natuurwinkel zijn kruidenblokjes 
een heel goed alternatief die veel smaak geven aan je gerechten. 

 

 

Soepie 
© Food for your Rooths  

Click here to add a photo.  
To remove this placeholder,  

select  it and hit delete. 

Courgettesoep 



3 

Van: Tineke 
Porties: 4 personen  

Voorbereidingstijd: 10 min 
Bereidingstijd: 20-30 min 

 

Ingrediënten: 
2 uien, gesnipperd 
 
klont boter of kokosolie 
 
2 eetlepels koriander, fijngehakt 
 
½ blikje tomatenpuree 
 
750 ml groentebouillon 
 
250 g gemengde paddenstoelen, in plak-
jes 
 
1 blik linzen (uitgelekt) of kopje gedroogde 
linzen 

 
Benodigdheden: 
Soeppan 

Koekenpan 

Snijplank 

Scherp mes 

Maatbeker 

Blikopener 

Spatel of pollepel 

1. Fruit de ui in de boter of olie en bak ook de koriander even mee. 
2. Voeg de tomatenpuree toe en roer even goed door, tot de zure 

smaak eraf is. 
3. Giet de bouillon erbij en breng aan de kook*. 
4. Bak intussen in een koekenpan de paddenstoelen goudbruin. 
5. Doe de linzen en de paddenstoelen bij de soep en laat even goed 

doorwarmen. 
 
* De gedroogde linzen kunnen bij stap 3 toegevoegd worden. Ze zijn 
met 20 minuutjes gaar (kijk op de verpakking!). 

 

Opmerkingen: 
Bij insulineresistensie of hypoglykemie kan je veel baat hebben bij het 
eten van linzen. De energie wordt langzaam en gelijkmatig afgegeven. 
De vezels zorgen ervoor dat bloedsuikerwaarden niet supersnel stijgen 
na een maaltijd. Tevens bevat linzen veel ijzer, magnesium, foliumzuur 
en eiwitten. 
  

Tip: 
Linzen zijn zo veelzijdig en neutraal van smaak, je kunt er alle kanten 
mee op (behalve de goede ). Denk eens aan een curry. Ook door 
een salade smaakt het heerlijk. Kook de linzen dan 5 tot 10 minuten 
korter, dan behouden ze hun “bite”. 
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Hartige havermuffins 
Van: Thera 
Porties: 6 grote of 12 minimuffins 

Voorbereidingstijd: 5 min 
Bereidingstijd: 45 min 

 

Ingrediënten: 
100 gr havermeel (= havermout zelf ma-
len in de keukenmachine) 
 
60 gr geraspte Pecorino 
 
2 eieren 
 
100 ml (plantaardige) melk 
 
Scheutje olie 
 
Snufje zout 
 
2 tl wijnsteenbakpoeder 
 
6 tl Pesto (groen en/of rood) 
 
 

 
Benodigdheden: 
Oven 

Keukenmachine 

Muffinvorm 

Spatel 

Maatbeker 

Theelepel 

 

1. Verwarm de oven voor op 175 graden. 
2. Maal in de keukenmachine de havermout tot meel. 
3. Meng de eieren en het melk door het meel tot een luchtig geheel. 
4. Voeg het wijnsteenbakpoeder en de geraspte kaas toe. 
5. Terwijl de machine draait giet je er nog een scheutje olie bij en evt. 

een snufje zout. 
6. Verdeel het beslag in de muffinvorm(pjes)*.  
7. Schep op elke minimuffin een halve en bij de gewone muffins een 

hele tl pesto. 
8. Zet de muffins voor ongeveer 30 minuten in de oven, de mini’s 

kunnen er iets sneller uit. 
9. Hou ze in de gaten, als ze te donker worden kan je ze afdekken 

met aluminiumfolie (glimmende kant boven!) 
 
* Een siliconen vorm hoef je niet in te vetten, papieren vormpjes ge-
bruik ik zelf zelden., omdat het vaak zo blijft plakken aan je baksel. 
 
 

 

Opmerkingen: 
Heb je regelmatig last van buikpijn, opgeblazen gevoel, huiduitslag, 
depressieve klachten, gewrichtsklachten of spierpijnen? Grote kans dat 
je een glutenintolerantie hebt. Waarom zo’n ophef over gluten, wat is 
daar nou mis mee? De darmen en het darmslijmvlies lopen beschadi-
gen op door een immunologische reactie tegen de gluten (gliadine). 
Hierdoor ontstaan ontstekingen van de darmwand. Hierdoor kunnen 
voedingstoffen niet goed meer worden opgenomen en het lichaam 
krijgt een gebrek aan voedingstoffen. Hoe goed en gezond je ook eet, 
hoeveel supplementen je ook gebruikt, de voedingstoffen kunnen sim-
pelweg niet worden opgenomen. Daarnaast kan het zijn dat er kleine 
beschadigingen ontstaan in je darmwand (leaky gut) en er daardoor 
(afval)stoffen terecht komen in je bloed die daar helemaal niet thuis 
horen. Via het bloed komt dit dan overal in het lichaam terecht met 
allerlei nare (ontstekings)reacties als gevolg. 
 
Havermout kennen we van de pap. Zoals dit recept laat zien is het ook 
héél geschikt om mee te bakken. Het is een geweldig fijn en veelzijdig 
graansoort dat glutenvrij is. Tijdens vervoer, malen en verpakken is het 
mogelijk dat er besmetting plaats vindt met glutenhoudende graan-
soorten. Er zijn gegarandeerde glutenvrije haverproducten in de han-
del waar dan ook een prijskaartje aan hangt… Zelf gebruik ik meestal 
gewoon een pak uit de supermarkt (500 gr voor nog geen 50 ct) of de 
biologische van de Aldi (500 gr voor €1,49). 
 

Tip: 
Deze hartige havermuffins zijn eerlijk bij de soep, een salade, de lunch 
of gewoon tussendoor. Bak er eens wat meer en vries ze in, dan heb je 
altijd iets voor het grijpen. 

 

 

Lekker hapje erbij 
© Food for your Rooths  
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Witlofsalade 
Van: Tineke 
Porties: 4 personen  

Voorbereidingstijd: 10 min 
Bereidingstijd: 5 min 

 

Ingrediënten: 
2 flinke witlofjes 
 
Hand groene salade 
 
1 zure appel 
 
Handje bosbessen 
 
Hand walnoten, iets kleiner gehakt 
 
Bakje Hüttenkäse 
 
Beetje zachte olie (walnoot, raapzaad oid) 
 
Klein beetje citroensap 
 
Peper en zout naar smaak 
 
 

Optioneel: 
Gekookte eieren 

 

Benodigdheden: 
Slaschaal 

Snijplank 

Scherp mes 

Slacouvert 

1. Verwijder van de witlof de bittere kern. Snij de rest in reepjes. 
2. Was de appel, verwijder het klokhuis en snij in stukjes. 
3. Was de bosbessen en groene salade 
4. Meng de olie met het citroensap, voeg peper en zout naar smaal 

toe. 
5. Voeg alle ingrediënten bij elkaar in de slaschaal en hussel door 

elkaar. 
 
Deze salade is heerlijk in combinatie met gekookte eitjes! Tineke is er 
gek op  

 

Opmerkingen: 
Mocht je last hebben van stinkende winden (excuses, die zag je vast 
niet aankomen...), dan kan het zijn dat je probleem hebt bij de eiwit-
vertering. Probeer dan per maaltijd één eiwitbron aan te houden. Zorg 
er wel voor dat je over de gehele dag en over de week variatie brengt 
in je eiwitbronnen om alle essentiële aminozuren/proteïnen binnen te 
krijgen. In dit geval eet je de salade met Hüttenkäse en eet je de eieren 
op een ander moment. 
 
  

Tip: 
Het bittere van de witlof, welk kind gruwelt er nu niet van? Toch is 
deze bittere stof een prima ondersteuning van de leverfunctie, het  
grote orgaan die zorgt voor ontgifting. Wees eens lief voor je lever en 
eet eens wat (vaker) bittere groenten zoals witlof, artisjokken of andij-
vie. Ook grapefruit, gember of thee met o.a. mariadistel, brandnetel 
en paardenbloem helpt bij een goede werking van de lever. 

 

 

Vitamientjes 
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Runderragout 
Van: Thera 
Porties: 6 personen  

Voorbereidingstijd: 2 uur 
Bereidingstijd: 30 min 

 

Ingrediënten: 
1l rundvleesbouillon (van blokjes of zelfge-
trokken van schenkel of mergpijp) 
 
250 gr runderpoulet 
 
200 gr kastanjechampignons 
 
7 tot 10 el rijstebloem 
 
2 el roomboter of kokosolie 
 
1 ui (grofgesnipperd) 
 
Peper en zout naar smaak 

 
Optioneel: 
Arrowroot om te binden 

 
Benodigdheden: 
Soeppan 

Braadpan 

 

1. Kook de runderpoulet in 2 uur gaar in een pan met 1 liter rund-
vleesbouillon. 

2. Smelt de boter of olie in een braadpan en fruit hierin 3 minuten de 
grofgesnipperde ui. 

3. Voeg, lepel voor lepel, de bloem toe, en blijf steeds goed roeren. 
Uiteindelijk ontstaat er een droge klont van de bloem en de boter. 

4. Voeg daarna steeds kleine beetjes bouillon toe aan de klont en 
roer de bouillon steeds goed door het mengsel. Uiteindelijk ont-
staat er een gladde, romige massa (een roux). 

5. Bekijk hoe dik je de roux/ragout wilt hebben. Je kunt de bouillon 
helemaal opmaken. Met arrowroot (werk als maïzena) kan je de 
ragout verder binden als dat nodig is. 

6. Snij de gare poulet en de champignons in stukjes, voeg dit toe en 
laat nog 10 minuten doorkoken. 

7. Voeg naar smaak zout en peper toe.  

 

Opmerkingen: 
Zelf getrokken bouillon van schenkel of mergpijp heeft vele gezond-
heidsvoordelen boven een soepje van blokjes. Het uitkoken en uren 
laten trekken van botten maakt allerlei werkzame stoffen vrij, zoals:  
 Arginine, is goed voor immuunsysteem en wondgenezing 
 Glycine voorkomt afbraak van eiwitten, bevorderd het slapen en 

je geheugen 
 Proline herstelt kraakbeen/gewrichten en verminderd cellulitis. 
 
Gebruik botten van biologische koeien die lekker veel buiten hebben 
bewogen en grasgevoerd zijn. Hoeve Ravenstein in Baarn is zo’n adres 
waar je gegarandeerd goed vlees kunt kopen. Of thuis laten bezorgen 
via koopeenkoe.nl, okvlees.nl of … (ff Googelen!) 
  

Tip: 
Restje over? Heerlijk als lunch met de pompoenpuree, bloemkoolrijst of 
wat linzen. 

 

 

Warme hap 
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Van: Thera 
Porties: 6 personen  

Voorbereidingstijd: 10 min 
Bereidingstijd: 30 min 

 

Ingrediënten: 
1 oranje pompoen 
 
1 knolselderij 
 
1 (rode) ui 
 
2 teentje knoflook 
 
2x scheut (pompoenpitten)olie 
 
Peper & zout 
 
Nootmuskaat 
 

 
Benodigdheden: 
Soeppan 

Koekenpan 

Stamper 

Scherp mes 

Schilmesje 

 

Instructies: 
1. Neem een grote pan waar de gehele pompoen in past. Zet een 

flinke bodem water op en breng aan de kook. 
2. Boen/was ondertussen de pompoen schoon. 
3. De schone pompoen gaat in de pan met kokend water, en laat 

het zachtjes koken/stomen. 
4. Intussen de knolselderij schillen en in blokjes van ca 1,5 cm snijden. 
5. Haal de pompoen uit de pan en laat iets afkoelen. De knolselderij 

blokjes mogen in het kookwater alvast garen. 
6. Snij de pompoen door midden, verwijder de stronk, pitten en dra-

den. Snij de pompoen ook in blokjes en voeg deze bij de knolsel-
derij. Kook in 10 tot 15 minuten gaar. 

7. Snipper de ui en snij de knoflook fijn. 
8. Bak de ui en knoflook in een scheut olie 
9. Giet de groenten blokjes af (hou een beetje kookvocht achter) 
10. Pureer de groenten met de gebakken uitjes/knoflook, een scheut 

olie en evt. een beetje kookvocht tot een smeuïge puree. 
11. Breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat 

 

Opmerkingen: 
Een seizoensgroenten bij uitstek is toch wel de pompoen. Zijn oranje 
kleur verraad al de aanwezige caroteen (ja, die van de worteltjes!) en is 
heel goed voor je ogen. Caroteen kan het lichaam namelijk omzetten 
in vitamine A wat zorgt voor een goede weerstand, een mooie huid en 
de kijkers. Het netvlies heeft vitamine A nodig om licht te kunnen om-
zetten in elektrische signalen aan de hersenen. 
 

Tip: 
Vitamine A is in vet oplosbaar. Belangrijk dus om altijd een beetje olie 
of vet te nuttigen bij de maaltijd om ervoor te zorgen dat ook deze 
vetoplosbare vitamine(s) opgenomen kunnen worden. 
Alsjeblieft géén margarine!!! Goede vetten zijn zo min mogelijk be-
werkt, denk daarbij aan roomboter, (olijf)olie en kokosolie, waarbij 
roomboter en kokosolie perfect zijn om in te bakken. 
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Mandarijnmuffin 
Van: Tineke 
Porties: 6 personen  

Voorbereidingstijd:  10 min 
Bereidingstijd: 30 min 

 

Ingrediënten: 
4 eieren 
 
40 gr kokosmeel 
 
70 gr kokosbloesemsuiker 
 
1 eetlepel koek- en speculaaskruiden 
 
60 gram roomboter 
 
1 theelepel baksoda 
 
90 gram mandarijnen (ik gebruikte een 
half blik) 
 

 
Benodigdheden: 
Oven 

Mengkom 

Steelpannetje 

Muffinvorm 

 

1. Warm de oven voor op 175 graden, laat de mandarijnen partjes 
uitlekken. 

2. Roer alle droge ingrediënten door elkaar. 
3. Smelt de boter en klop de eieren en meng door elkaar. 
4. Doe het natte en het droge mengsel bij elkaar. Goed mengen. 
5. Schep de mandarijnen erdoor. 
6. Vul een muffinvorm (of kleine vormpjes) met het beslag. 
7. Bak de speculaasmuffins in 15-20 minuten af. 

 

Opmerkingen: 
Kaneel is een specerij die goed vertegenwoordigd is in koek– of specu-
laaskruiden. Het positieve effect van kaneel is dat het de bloedsuiker-
spiegel kan helpen stabiel te houden. Een stabiele bloedsuiker is oa. 
belangrijk voor: 
 Gunstige insuline/glucagon-balans. Bij te hoog bloedsuiker komt 

er veel insuline vrij en insuline zorgt voor vetopslag. 
 Het vermijden van dipjes en hongerklap, waarbij je anders naar 

ongezonde tussendoortjes grijpt die je snel weer energie geven én 
een volgende energiedip... 

 

Tip: 
Verse mandarijntje zijn het lekkerst als je ze ontvelt. Het is even een 
klus, vandaar dat een blikje in dit geval wel zo makkelijk is. Mocht je in 
de winkel de keuze hebben, dan is uit glas een beter alternatief. 

 

 

Zoete verleiding 
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Van: Thera 
Porties: 6 grote of 12 mini’s  

Voorbereidingstijd: 15 min 
Bereidingstijd: 45 min 

 

Ingrediënten: 
3 rode appels 

1 pakje hartige taartdeeg 

100 gr gedroogde abrikozen (paar uur 
wellen in water) 

6 verse dadels (medjoul) (ontpit!!!) 

1 tl kaneel 

1 l water 

Sap van 1/2 citroen 

1 tl vanille essence 

Bloem 

Voor de garnering: 
Aman Prana Gula Java Fin poedersuiker 

Benodigdheden: 
Oven 

Appelboor 

Steelpannetje 

Grote zeef of vergiet 

Muffinvorm 

Scherp mes of keukenmachine met snijschijf voor 
dunne plakjes 

Instructies: 
1. Verwarm de oven voor op 190 graden. 
2. Ontdooi de plakjes hartige taartdeeg en zet de muffinvorm 

(ingevet) klaar. 
3. Was de appels, boor het klokkenhuis eruit, halveer ze en snij de 

helften in dunne schijfjes (maantjes). 
4. Vul een ruime pan met water, citroensap en een paar druppels 

vanille essence en verwarm de appelschijfjes 5 min. tot ze iets zacht 
zijn (dat rolt nl. beter). Laat de appelschijfjes daarna uitlekken in 
een zeef of vergiet. 

5. Maak een “jam” door de gewelde abrikozen met de dadels 
(zonder pit!!!), kaneel en vanille essence en evt. 2 el vocht van de 
abrikozen te pureren in de keukenmachine. 

6. Bestrooi je werkoppervlak met bloem. Plak 3 velletjes deeg aan 
elkaar tot een lange lap. Snij in 2-en voor de grote appelrozen of 
in 4-en voor de mini’s. 

7. Bestrijk de repen deeg dun met een laagje jam. 
8. Leg dakpansgewijs de appelschijfjes half op de jam (bij de grote 

versie vouw je het deeg half terug) en rol op tot een roosje (zie 
foto). Zet de roos in de muffinvorm. 

9. Herhaal stap 6, 7 en 8 tot alle appelroosjes. 
10. Bak de roosjes in 25 tot 30 minuten gaar. 
11. Laat ze afkoelen en bestrooi evt. vlak voor serveren met een beetje 

poedersuiker. 
 
 

 

 
 

Tip: 
Bladerdeeg is er ook in een glutenvrije variant van Lieke is Vrij bij de 
natuurwinkel. Helaas is dit dan weer niet suikervrij. Zelf werk ik graag 
met filodeeg. Dat is lekker dun en daardoor per roosje minder deeg/
tarwe. Wel een vers pak, want bij lang bewaren in de vriezer droogt 
het deeg erg uit en breekt dan erg makkelijk. 
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Theramisù 

Zoete verleiding 
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Van: Thera Rooth 
Porties: 12 mini’s  

Voorbereidingstijd: 25 min. 
Bereidingstijd: 30 min 

 

Ingrediënten 
“Lange vingers”: 
4 biologische eieren, gesplitst 

100 gr amandelmeel 

100 gr kokosbloesemsuiker 

1/2 theelepel wijnsteenbakpoeder 

Snufje Keltisch zeezout 

Roomlaag: 
500 gr mascarpone 

100 gr biologische bloemenhoning crème 

2 theelepels vanille essence 

Snufje Keltisch zeezout 

Afwerking: 
2 tot 4 eetlepels rauwe cacaopoeder 

200 ml hele sterke koffie (afgekoeld) 

Benodigdheden: 
Oven 

Mini muffinvorm (24 holletjes) 

Keukenmachine met eiwitklopper of mixer 

Mengkom 

Spatel 

Spuitzak 

Theezeefje 

12 papieren muffinvormpjes (gewoon formaat) 

 

Instructies 
“Lange vingers”: 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden en vet de muffinvorm in. 

Leg een spuitzak met brede spuitmond klaar. 
2. Maak een kom vetvrij en klop daarin de eiwitten stijf. Zet dit even 

weg in de koelkast. 
3. Klop de kokosbloesemsuiker door de eidooiers tot een dikke mas-

sa. Voeg amandelmeel, snuf zout en het wijnsteenbakpoeder toe. 
4. Spatel kort en voorzichtig de eiwitten door het eidooiermengsel. 
5. Vul de spuitzak en spuit 24 holletjes van de muffinvorm met een 

laag deeg. Bak in 10-12 minuten goudbruin en gaar. Laat goed 
afkoelen. 

 

Roomlaag: 
1. Meng de mascarpone met de bloemenhoning, vanille essence en  

zeezout. 
2. Vul de (schoongemaakte) spuitzak met het mascarponemengsel. 
 

Afwerking: 
1. Zet de 12 muffinvormpjes klaar. 
2. Leg in elk vormpje een “lange vinger”. 
3. Gebruik de helft van de koffie om over de koekjes te lepelen. 
4. Bestuif de koekjes met een dun laagje cacao mbv een theezeefje. 
5. Spuit een toef mascarpone over de gedrenkte lange vingers. 
6. Bestuif de mascarpone met een laagje cacao. 
7. Herhaal stappen 2 t/m 6.  
8. Dek de Theramisù-mini’s af en zet voor minstens 3 uur in de koel-

kast om op te stijven. Een dag van te voren maken is eigenlijk al-
leen maar lekkerder! 

 
 

Opmerkingen: 
Zonder alcohol, glutenvrij en vrij van geraffineerde suikers. Geen rauwe 
eieren, daarom ook veilig voor zwangere dames. 

Tip: 
Ook een grote schaal Theramisù staat natuurlijk super feestelijk. Spuit 
dan op een bakplaat met bakpapier echte lange vingers en bouw de 
Theramisù laag voor laag op de zelfde manier op als de mini’s. 

Geschaafde hele pure chocolade (>70%) bovenop ipv cacao geeft ook 
een mooi effect. Enjoy! 
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Van: Thera Rooth 
Porties: 6 grote of 12 mini’s  

Voorbereidingstijd: 30 min 
Bereidingstijd: 20 min 

 

Ingrediënten 
Koeklaag: 
100 gr ontgeurde kokosolie (gesmolten) 

100 gr amandelmeel 

50 gr rijstebloem (bv Biologische van AH, bij de 
babyvoeding te vinden) 

4 el rijststroop 

Snufje Keltisch zeezout 

Karamellaag: 
75 gr ontgeurde kokosolie (gesmolten) 

75 gr witte amandelpasta 

60 gr rijststroop 

1/2 tl vanille essence 

Snufje Keltisch zeezout 

Chocoladelaag: 
100 gr abrikozen (paar uur geweld!!!) 

3 el (rauwe) cacaopoeder 

4 el amandelroom 

50 gr ontgeurde kokosolie (gesmolten) 

1/2 tl vanille essence 

Amandelschaafsel 

Benodigdheden: 
Oven 

Muffinvorm (siliconen) 

Keukenmachine 

Mengkom 

Spatel 

Pannetje met kom om au-bain-marie te verwarmen 

Instructies 
Koeklaag: 
1. Verwarm de oven voor op 180 graden en zet de muffinvorm klaar.  
2. Meng alle ingrediënten voor de koek tot een deegbal. 
3. Verdeel het deeg over de muffinvorm en druk goed aan met je 

vingers of bolle kant van een lepel. 
4. Bak in 15-20 minuten goudbruin en gaar. Laat goed afkoelen in 

koelkast of ‘s winters buiten. 
 

Karamellaag: 
1. Meng in de keukenmachine alle ingrediënten voor de karamel. 
2. Verdeel de karamel over de koude koeken. 
3. De karamel zal hard worden. Dit gaat het snelste in de vriezer, 

maar in de koelkast of buiten zetten werkt ook. 
 

Chocoladelaag: 
1. Meng in de keukenmachine alle ingrediënten voor de chocolade. 
2. Verdeel de chocolade over de harde karamel. 
3. Garneer met amandelschaafsel 

 

Opmerkingen: 
Cacao, vooral de rauwe zit bomvol flavonoïden. Dit zijn antioxidanten 
die het lichaam beschermen tegen vrije radicalen en zo het veroude-
ringsproces tegen kunnen gaan. Ook helpen ze de bloeddruk reguleren 
en de hormoonspiegel in balans te brengen. Het geeft het heerlijke 
gevoel door endorfine (verliefdheidshormoon) en serotonine (natuurlijke 
anti-depressiva). Tevens in cacao de rijkste bron van magnesium. Bij 
stress kom je al snel magnesium tekort en dan is chocolade toch wel 
een erg lekkere manier om dat tekort weer aan te vullen, niet? De ge-
zondheidsvoordelen zitten vooral in chocolade met een cacaoaandeel 
van boven de 70%.  

Tip: 
Ben je nou niet echt het type dat wild wordt van die héle pure chocola-
de? Verstop dan eens een stukje in een verse dadel met een paar kor-
rels Keltisch zeezout. Zo ontstaat het effect van “Salted Carammmel…!” 

 

 


