
Taarten
en gebakjes



Rode bieten-chocoladetaart

Benodigdheden:

TAART:

• 300 g bloem

• 250 g rietsuiker

• 250 g gekookte rode biet, 

geraspt

• 185 ml zonnebloemolie

• 150 g pure chocolade

• 100 g hazelnoten, grof 

gehakt

• 30 g cacaopoeder

• 8 g bakpoeder

• 4 eieren

• 1 tl Bak soda

TOPPING:

• 250 g mascarpone

• 50 g hazelnoten

• 50 ml bietensap

• Kneepje citroensap

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 160ºC.

2. Klop de olie en de eieren met een mixer door 

elkaar. Voeg de suiker toe en mix goed door.

3. Zeef bloem, bakpoeder, baksoda en 

cacaopoeder in een andere kom. Voeg dit 

mengsel in twee delen toe aan het eierbeslag 

en mix weer goed.

4. Smelt de chocolade au bain-marie. Meng al 

roerend door het beslag.

5. Roer met een houten lepel - dus niet met de 

mixer - de geraspte bietjes en de hazelnoten 

door het beslag.

6. Giet het mengsel in een met bakpapier beklede 

en ingevette springvorm (van 24 cm ø) en bak 

de taart in ca. 50 minuten gaar in de oven. Laat 

daarna helemaal afkoelen.

7. Roer voor de topping alle ingrediënten, behalve 

de noten, door elkaar. Bestrijk de afgekoelde 

taart hiermee en strooi de gehakte noten 

erover.



Aardbeientaartjes met 

mascarpone en limoen

Benodigdheden:

• 10 aardbeien, in partjes

• 2 plakjes bladerdeeg 

(diepvries), ontdooid

• 1 limoen, de rasp

• 1 eierdooier + scheutje 

water

• 4 el mascarpone

• 2 el rietsuiker

• 4 tl aardbeienjam

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Snijd de plakjes bladerdeeg door de helft, leg 

ze op een met bakpapier beklede bakplaat en 

prik er met een vork een heleboel gaatjes in. 

Roer de eidooier los met een scheutje water en 

bestrijk het deeg hiermee. Bestrooi vervolgens 

gul met rietsuiker. Bak het deeg in ca. 15 

minuten gaar en krokant in de oven. Laat 

afkoelen.

3. Verdeel de mascarpone en de jam over het 

bladerdeeg. Beleg met aardbeien en bestrooi 

met limoenrasp.



APPELTAART

Benodigdheden:

DEEG:

• 275 g zelfrijzend 

bakmeel

• 150 g koude boter, in 

blokjes

• 70 g stevia zoetpoeder

• 1 ei

• ½ tl zout

• Mespunt kaneel

VULLING:

• 1 kilo zure appels

• 1 ei

• 1 citroen, het sap

• 7 el stevia zoetpoeder

• 2 el 

sinaasappelmarmelade

• 2 el rozijnen

• 1 tl kaneel

Bereiding:

1. Kneed met koele hand een samenhangend 

deeg van alle deegingrediënten. Wikkel de 

deegbal in plasticfolie en laat 30 minuten in de 

koelkast rusten.

2. Klop voor de vulling het ei met het citroensap, 

zoetpoeder en kaneel door elkaar met een 

mixer.

3. Schil de appels, verwijder het klokhuis en snijd 

het vruchtvlees in blokjes. Schep de 

appelblokjes en de rozijnen door het 

eimengsel.

4. Vet een springvorm (24 cm) in en verwarm de 

oven voor op 175ºC.

5. Bekleed de vorm met het deeg en verdeel de 

vulling erover.

6. Bak de taart in het midden van de 

voorverwarmde oven in ca. 60 minuten 

goudbruin en gaar.

7. Haal de taart uit de oven en laat in de vorm 

afkoelen.

8. Verwarm de sinaasappelmarmelade en bestrijk 

de appeltaart hiermee. Verwijder de ring van de 

springvorm zodra het gebak van de rand 

loslaat.



APPELROOS ONTBIJTTAARTJE
1 personen

Benodigdheden:

• 100 g kwark of 1 banaan

• 40 g havermout of 

amandelmeel

• 1 appel

• 1 ei

• 1 el appelstroop

• 1 tl koek- en 

speculaaskruiden

• 1 tl bakpoeder

• Snufje zout

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 175℃.

2. Prak de banaan/kwark tot moes in een 

kommetje. Klop het ei los en voeg deze toe aan 

de banaan of kwark.

3. Schep vervolgens de havermout/ 

amandelmeel, zout, appelstroop, bakpoeder en 

de specerijen toe en roer alles goed door.

4. Vet een ovenschaaltje of springvormpje in en 

doe het mengsel hierin.

5. Snijd de appel in dunne halvemaanvormige 

plakjes en laat ze heel even in een kommetje 

met warm water weken of bak ze even kort in 

een likje kokosolie, besprenkel ze met een 

scheutje citroen sap zodat ze niet verkleuren 

en dep de schijfjes droog.

6. Maak van de schijfjes een kring, werk van 

buiten naar binnen zodat er een roos ontstaat. 

Je zult zien dat het heel makkelijk is!

7. Maak het geheel af met wat 

kokosbloesemsuiker voor een prachtig 

karamellaagje.

8. Bak dit Heldinnen taartje zo’n 20 a 25 minuten 

in de oven af.



Fruitige yoghurttaart

Benodigdheden:

• 600 g Griekse yoghurt

• 200 g Krunchy muesli 

amaranth spelt-noten + 

extra ter decoratie

• 80 ml granaatappelsiroop

• 50 g amandelpasta

• 2 zakjes agar agar (van 

beide 30 g)

• 1 vanillestokje

TOPPING:

• 1 appel

• 1 limoen, het sap

• ½ granaatappel

• Rood fruit naar keuze

• Muntblaadjes

Bereiding:

1. Verkruimel de krunchy muesli met een blender 

of keukenmachine. Voeg de amandelpasta toe 

en maal tot een kleverige massa. Rol de massa 

uit met een deegroller en verdeel over een 

taartvorm van Ø 20cm.

2. Meng 350 gram van de Griekse yoghurt met 

het merg van het vanillestokje. Verwarm in een 

pannetje 3 tl van dit mengsel en los hier één 

zakje agar agar in op.

3. Roer het warme agar agar mengsel door de 

yoghurt. Stort op de taartbodem en zet in de 

koelkast.

4. Meng voor de tweede laag de rest van de 

yoghurt met de granaatappelsiroop. Verwarm 

ook hiervan 3 tl en los het overgebleven zakje 

agar agar hierin op. Roer het agar agar

mengsel door de yoghurt en stort op de eerste 

laag. Laat minimaal twee uur in de koelkast 

opstijven.

5. Snijd voor de topping de appel in dunne plakjes 

en bestrijk met limoensap. Versier de taart met 

de appel en de rest van de toppings.



Kwarktaart van amandel en 

blauwe bessen

Benodigdheden:

• 500 ml plantaardige 

variatie op yoghurt 

amandel

• 125 g blauwe bessen

• 115 g havermuesli

• 35 g kikkererwtenchips 

zeezout

• 6 blaadjes gelatine

• 1 vanillestokje, het merg

• 3 el honing

• 3 el gesmolten kokosolie

• 1 el kaneel

Bereiding:

1. Week de blaadjes gelatine in koud water.

2. Maak intussen de bodem door de havermuesli 

en de chips in de keukenmachine fijn te malen. 

Er mogen nog best wat grove stukjes in blijven 

zitten. Meng de kaneel en de gesmolten 

kokosolie erdoor. Druk dit ‘deeg’ uit op de 

bodem van een 18-20 cm taartvorm.

3. Verwarm de honing met 2 el water en los hier 

de gelatine in op. Laat even afkoelen, en meng 

de gelatine dan met de amandel 'yoghurt'. 

Voeg het vanillemerg toe.

4. Stort de vulling op de bodem. Versier met de 

blauwe bessen en laat 4 uur opstijven in de 

koelkast.



Pruimencrumble

Benodigdheden:

PRUIMEN:

• 800 g pruimen, 

gehalveerd en pit 

verwijderd

• 50 g rietsuiker

• 1 sinaasappel, de rasp

• 1 tl bloem

• 1 tl. kaneel

• ¼ tl kardemom

CRUMBLE:

• 160 g bloem

• 150 g rietsuiker

• 150 g boter

• 60 g havermout

• 50 g amandelmeel

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 200°C.

2. Leg de pruimen in een ovenschaal. Meng de 

sinaasappelrasp met de kaneel, kardemom en 

de theelepel bloem en verdeel dit over de 

pruimen. Druppel ook 2 eetlepels water over de 

pruimen.

3. Doe alle 5 ingrediënten voor de crumble in een 

keukenmachine en gebruik de pulse-knop 

totdat de massa bij elkaar komt. Let erop dat je 

niet te lang door mengt.

4. Verdeel het deeg over de pruimen en zet de 

schaal in de oven. Bak de crumble 30-40 

minuten totdat hij mooi goudbruin is. Laat 15 

minuten staan voordat je de crumble serveert.



APPEL-POMPOENCRUNCHY

Benodigdheden:

• 175 g appels

• 175 g pompoen

• 1/2 sinaasappel

• 1/2 tl kaneel

• 30 g en 40 g (riet)suiker 

(of oersuiker)

• 75 g havervlokken

• 40 g roomboter

• 25 g gepelde hazelnoten

Bereiding:

1. Sinaasappelschil raspen met een fijne rasp. Rasp 

alleen de oranje schil. Het witte velletje daar 

onder is erg bitter. 

2. Sinaasappel persen. 

3. Pompoen halveren, pitten met een lepel 

verwijderen, pompoen in kleine stukjes snijden en 

5 min koken. 

4. Klokhuis van de appels verwijderen. Appels klein 

snijden, samen met en sinaasappelrasp en sap 

toevoegen en nog een paar minuten meekoken. 

5. Kaneel en eerste hoeveelheid suiker toevoegen. 

Proef eerst even hoe zoet het toetje van zichzelf 

is, zodat je de hoeveelheid suiker naar smaak 

kunt aanpassen. 

6. Oven voorverwarmen op 200°C. Vruchtenmassa 

omroeren en in een ovenschaal scheppen. 

7. Havervlokken, boter, hazelnoten en de tweede 

hoeveelheid suiker tot een kruimelig deeg 

kneden. 

8. Kruimeldeeg over de vruchtenmassa verdelen en 

in 30 à 40 min bakken tot de korst goudbruin is. 

Zowel warm als koud lekker met slagroom.
Recept van:

odin.nl



APPELKRUIMELTAART MET 

HAVERVLOKKEN

Benodigdheden:

• 175 g zelfrijzend 

bakmeel 

• 75 g havermout of 

havervlokken

• 125 g (bruine 

basterd)suiker 

• 600 g appels

• 1 tl geraspte citroenschil 

• 125 g boter

• 1 ei

• kaneel

Bereiding:

1. Verwarm de over voor op 180 graden. 

2. Snijd de boter in kleine stukjes en mix daarna 

van meel, havermout, suiker, ei en boter een 

kruimelig deeg. 

3. Vet een bakplaat in. 

4. Kneed van 2/3 van het deeg een bal, rol deze 

uit tot een grote plak en leg deze op de 

bakplaat of in een ovenschaal. 

5. Schil de appelen en snijd ze in stukjes. Meng er 

de geraspte citroenschil door. Leg de 

appelstukjes op het deeg en bestrooi ze met 

kaneel. 

6. Verdeel de rest van het kruimelige deeg over 

de taart. 

7. Bak de appeltaart ongeveer een half uur in het 

midden van de oven. 

8. Deze taart is warm het lekkerst, maar afgekoeld 

kan natuurlijk ook .Lekker met een toef 

slagroom of met een warme vanillesaus.
Recept van:

odin.nl



Easy vegan chocoladetaart

Benodigdheden:

• 250 g tarwebloem

• 250 ml sojadrink

• 200 g chocoladepasta 

puur

• 125 g frambozen

• 125 g blauwe bessen

• 100 ml zonnebloemolie

• 75 g rietsuiker

• 1 el cacaopoeder

• 1 tl bakpoeder

• 1 snuf zout

• Poedersuiker, om te 

bestrooien

• Ook nodig: springvorm 

van 24 cm, bekleed met 

bakpapier

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Roer de bakpoeder door de bloem. Mix in een 

mengkom de sojadrink, rietsuiker, 

zonnebloemolie, cacaopoeder, zout en de 

vegan chocoladepasta door elkaar.

3. Meng beide mengsels voorzichtig door elkaar 

en giet het beslag in de springvorm. Bak de 

taart in 45 à 50 minuten gaar.

4. Laat de taart afkoelen en haal daarna uit de 

springvorm. Garneer met frambozen en blauwe 

bessen en bestrooi met poedersuiker.



Blauwe bessencrumble

Benodigdheden:

• 300 g blauwe bessen 

(diepvries)

• 100 g bloem

• 50 g suiker

• 50 g boter, koud en in 

blokjes

• 2 el havermout

• ½ tl bakpoeder

• Snuf zout

• Lemon pie ijs, naar wens

Bereiding:

1. Laat de blauwe bessen in een vergiet 

ontdooien. Doe ze in een passende lage 

ovenschaal.

2. Verwarm de oven voor op 200 °C.

3. Meng de bloem met de suiker, bakpoeder, zout 

en havermout. Wrijf er met je vingers de boter 

doorheen tot grove kruimels.

4. Bedek de blauwe bessen met de crumble.

5. Zet de schaal in de oven en bak de crumble in 

20-25 minuten goudbruin.

6. Bestrooi de crumble met wat poedersuiker en 

serveer naar wens met lemon pie ijs.



Witte chocolade-cheesecake

Benodigdheden:

BODEM:

• 300 g chocoladekoekjes

• 110 g boter

TOPPING:

• 600 g roomkaas

• 200 g witte chocolade 

met vanille

• 150 g crème fraîche of 

slagroom

• 100 g poedersuiker

• 25 g pure chocolade, 

geraspt

Bereiding:

1. Doe de koekjes in een diepvrieszak en plet ze 

met een deegroller tot kruimels. Smelt de boter 

in een pan. Meng de gesmolten boter met de 

kruimels. Verdeel het mengsel over de bodem 

van een goed ingevette springvorm.

2. Hak de chocolade grof. Verwarm de crème 

fraîche met de stukjes chocolade in een kom au 

bain-marie op een laag vuur en roer tot een 

gladde massa. Laat het een tijdje afkoelen.

3. Mix de roomkaas met de gezeefde 

poedersuiker in een tweede kom tot een gladde 

crème. Roer het chocolademengsel door het 

roomkaasmengsel.

4. Verdeel de roomkaastopping over de bodem. 

Dek de cheesecake af en laat deze ongeveer 6 

uur in de koelkast afkoelen. Verwijder de 

cheesecake uit de springvorm. Versier de taart 

met de geraspte chocolade



Tarte tatin met peren

Benodigdheden:

• 4 peren, geschild en 

gehalveerd

• 2 eieren

• 125 g suiker

• 125 g slagroom

• 125 g boter

• 125 g bloem

• 2 el melk

• 1 tl bakpoeder

Bereiding:

1. Bekleed een springvorm van 24 cm met 

bakpapier. Vet de bakvorm licht in zodat het 

bakpapier goed blijft plakken.

2. Maak eerst een karamel:

3. Smelt 125 g suiker zonder te roeren totdat deze 

begint te kleuren. Roer dan met een garde totdat 

de karamel donker en goudbruin van kleur is. 

Haal van het vuur en giet er 125 g slagroom bij. 

Roer goed glad. Giet in de ingevette vorm.

4. Leg de parten peer dakpansgewijs in een cirkel in 

de karamel en druk een beetje aan.

5. Klop met de mixer de 125 g zachte boter met 125 

g kristalsuiker romig. Voeg daarna een voor een 

de 2 eieren toe en blijf mixen. Zeef de 125 g 

bloem met 1 theel bakpoeder boven de kom en 

mix op een lage stand tot een glad beslag. Meng 

tot slot de 2 eetl melk erdoor. Giet het beslag over 

de peren in de bakvorm.

6. Bak de taart 40 -45 minuten in een 

voorverwarmde oven van 180 C of totdat een 

satéprikker er schoon uitkomt. Laat de taart 30 

minuten afkoelen en verwijder dan de 

springvorm. Plaats een bord er bovenop, keer om 

en verwijder voorzichtig het bakpapier.



Chocoladetaart met 

pompoenvulling

Benodigdheden:

• 600 g pompoen, geschild 

en in stukken

• 300 g verse roomkaas

• 250 g speltbiscuits

• 200 g pure chocolade

• 100 g suiker

• 75 g hazelnootpasta

• 50 g boerenboter

• 3 eieren

• 3 el bloem

• 1 tl five spices

kruidenmix

• ½ tl zout

• Ook nodig: vierkante 

bakvorm van 24x24 cm, 

ingevet en bekleed met 

bakpapier

Bereiding:

1. Kook de stukken pompoen gaar en pureer met 

een staafmixer. Weeg 400 gram van de puree 

af. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Maal de biscuits in de keukenmachine. Smelt 

75 gram chocolade met de boter au bain-marie, 

giet bij de kruimels en meng met de pulse-

knop. Schep dit op de bakvorm en druk aan. 

Bak 12-15 minuten en laat daarna afkoelen.

3. Roer de roomkaas los en voeg suiker, 

pompoenpuree, eieren, bloem, five spice en 

zout toe. Meng tot een homogeen mengsel.

4. Smelt 125 gram chocolade au bain-marie en 

roer er, van het vuur af, 175 g van het 

pompoen-roomkaasmengsel door en de 

chocopasta.

5. Schep de rest van het pompoenmengsel op de 

taartbodem en leg hierin in aparte hoopjes het 

chocolademengsel. Trek er met een mes een 

marmerpatroon in.

6. Bak de taart 40 à 45 minuten. Hij mag in het 

midden nog wat wiebelen. Laat afkoelen tot 

kamertemperatuur en zet dan afgedekt 2 uur in 

de koelkast.



Muffins



Courgettecupcakes met maanzaad

Benodigdheden:

• 240 g plantaardige drink 

naar keuze

• 180 g courgette, geraspt

• 150 g tarwebloem

• 150 g suiker

• 100 g volkoren meel

• 80 g ongezoete 

plantaardige variatie op 

yoghurt soja

• 60 g zonnebloemolie

• 3 citroenen, allen geraspt 

en 1 geperst

• 2 tl maanzaad + extra ter 

garnering

• 2 tl vanille extract

• 1 tl bakpoeder

• 1 tl baksoda

• ½ tl zout

FROSTING:

• 200 g vegan roomkaas

• 60 g poedersuiker

• Citroensap- en rasp (blijft 

over van het beslag)

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Doe de zonnebloemolie, soja-’yoghurt’, 

plantaardige drink en suiker in een kom en klop 

luchtig op. Voeg de courgette, maanzaad, 

vanille-extract, citroenrasp van 2 citroenen en 2 

eetlepels citroensap toe en schep goed door.

3. Meng de droge ingrediënten door elkaar in een 

andere kom en spatel ze door het beslag.

4. Vul de vormpjes tot 2/3 vol en zet de bakvorm 

in de oven. Bak de cupcakes in 20-25 minuten 

goudbruin en gaar.

5. Maak van de poedersuiker, de overgebleven 

citroenrasp, 2 eetlepels citroensap en de 

roomkaas een romige frosting.

6. Laat de cakejes helemaal afkoelen. Decoreer 

met frosting en maanzaad.



Omeletmuffins met geitenkaas

Benodigdheden:

• 8 eieren, losgeklopt met 

zout en peper

• •

• 80 g zachte geitenkaas, 

verkruimeld

• •

• 1 rode paprika, in kleine 

stukjes

• •

• 2 el bieslook, 

fijngesneden

• •

• Ook nodig: (siliconen) 

muffinvormpjes, ingevet 

met boter of olie

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 200ºC.

2. Meng de geitenkaas, paprika en bieslook door 

elkaar in een maatbeker. Roer de losgeklopte 

eieren erdoor.

3. Verdeel de omeletmix over de 

muffinvormpjes.Stol in ca. 15-20 minuten in de 

oven. Laat even afkoelen voordat je de 

omeletmuffins uit de vormpjes haalt



Cupcakes van rooibosthee

Benodigdheden:

CUPCAKES:

• 50 g rijstmeel

• 25 g gemalen kokos

• 2 zakjes rooibosthee, 

inhoud uit zakjes 

schudden

• 1 rijpe banaan, geprakt

• 4 el stroop

• 2½ el kokosolie

• 2 el palmsuiker

• 1 tl bakpoeder

• Snufje zeezout

GOLDEN MILK:

• 1 kop melk

• 1 zakje Turmeric Chai

thee

Bereiding:

1. Cupcakes: Verwarm de oven voor op 180℃. 

Doe de geprakte banaan in een kom. Voeg hier 

de stroop, kokosolie en palmsuiker aan toe. 

Roer dit goed door.

2. Voeg daarna de rijstmeel, gemalen kokos, 

bakpoeder, palmsuiker en zout toe en meng tot 

een glad geheel.

3. Verdeel het mengsel over papieren 

cupcakevormpjes in een muffinvorm. Bak de 

cakejes in ca. 30 minuten gaar. Laat afkoelen.

4. Golden milk: Breng de melk met het theezakje 

erin aan de kook (100℃).Laat vijf minuten 

rustig trekken.



Muffins met havermout en appel
8 personen

Benodigdheden:

KRUIMELDEEG:

• 60 g kokosolie

• 60 g havermout

• 50 g kikkererwtenmeel

• 1 banaan, fijngeprakt

BESLAG:

• 140 g volkoren speltmeel

• 100 g gesmolten 

kokosolie

• 100 g crème fraîche

• 40 g kokosbloesemsuiker

• 3 appels, geschild en in 

blokjes

• 3 eierdooiers

• 1 tl citroenschil

• 1 tl baksoda

• 1 tl vanillepoeder

Ook nodig: 

• muffinbakblik, ingevet

Bereiding:

1. Smelt voor het kruimeldeeg de kokosolie in een 

pannetje. Meng de havermout met het 

kikkererwtenmeel. Voeg de gesmolten olie en 

de banaan toe aan het meel en meng goed 

door elkaar. Zet opzij.

2. Verwarm de oven voor op 175°C.

3. Klop de kokosolie en de kokosbloesemsuiker 

met een mixer in een kom goed door elkaar. 

Klop één voor één de eierdooiers erdoor en blijf 

mixen totdat je een gladde massa hebt. Voeg 

de geraspte citroenschil en de crème fraîche 

toe. Klop nog even door.

4. Meng het meel, de baksoda en de 

vanillepoeder in een aparte kom. Voeg dit toe 

aan het beslag en vouw erdoor met een spatel.

5. Vul de ingevette muffinholtes voor de helft met 

het beslag. Verdeel de blokjes appel erover en 

bedek met het kruimeldeeg.

6. Bak de muffins in het midden van de oven in 

ca. 30 minuten goudbruin en gaar. Let op dat 

de bovenkant niet verbrandt.



Hartige kruidenmuffins

Benodigdheden:

• 300 g bloem

• 200 g verse spinazie

• 90 g Parmezaanse kaas, 

geraspt

• 4 eieren

• 1 el olijfolie

• 1 el. bakpoeder

• 1 tl zout

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Bak de spinazie kort voor en druk al het vocht 

eruit. Snijd vervolgens in kleine stukjes.

3. Roer de bloem, het zout, het bakpoeder en de 

kaas door elkaar.

4. Klop de eieren los en meng de olijfolie en de 

spinazie erdoor.

5. Roer het natte en het droge mengsel door 

elkaar en vul de vormpjes van de muffinvorm 

tot ca. driekwart met dit beslag.

6. Bak de muffins ca. 25 minuten in de oven, tot 

ze goudbruin en gaar zijn.



Cake en
Brood



APPELCAKE MET CITROEN

Benodigdheden:

• 100 g amandelmeel

• 100 g (spelt)bloem

• 1/4 tl zout

• 1 tl bakpoeder

• 60 ml kokosolie

• 60 ml agave siroop

• 1 el citroenbroodbeleg of 

marmelade

• 1 tl kaneel

• 1 1/2 eieren

• 1 1/2 appels

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. 

2. Meng het amandelmeel met de spelt bloem, 

zout en bakpoeder. 

3. Smelt de kokosolie en voeg deze samen met 

de agavesiroop bij het meelmengsel. Roer het 

geheel goed door. 

4. Voeg dan ook het citroenbroodbeleg en de 

kaneel toe. 

5. Klop de eieren los en meng deze samen met 

het meel tot een mooi beslag. 

6. Bekleed een bakvorm met bakpapier en giet 

hierin het cakebeslag. 

7. Schil de appels, snijd ze in vieren en duw ze in 

het beslag. 

8. Bak de taart 40 - 50 minuten in de 

voorverwarmde oven.
Recept van:

odin.nl



Groene thee-brood met rozijnen

Benodigdheden:

• 275 g zelfrijzend 

bakmeel

• 100 g rietsuiker

• 100 g rozijnen, geweld in 

een beetje water en 

uitgelekt

• 6 zakjes groene thee 

citroen

• 1 citroen, de rasp

• 1 ei

• 1 tl zout

• Optioneel: 4 el crème 

fraîche

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 160°C.

2. Breng 300 ml water aan de kook. Hang de 

zakjes groene thee citroen erin en zet het vuur 

uit. Laat ca. 15 minuten trekken. Haal de 

theezakjes eruit.

3. Meng de suiker met het bakmeel, ei, de helft 

van de citroenrasp, het zout en de getrokken 

thee tot een mooi deegbeslag. Voeg als laatste 

de gewelde rozijnen toe en schep het beslag in 

een ingevet, klein cakeblik.

4. Bak het theebrood in ca. 60 minuten gaar in de 

oven. Laat afkoelen.

5. Snijd in plakken en serveer naar wens met 

crème fraîche. Bestrooi met de rest van de 

citroenrasp.



Lavendel-honingbrood met noten

Benodigdheden:

• 500 g tarwebloem

• 320 ml lauwwarm water

• 6 el gemengde noten, 

geroosterd en grof 

gehakt

• 4 el lavendelhoning

• 50 g rietsuiker

• 7 g droge gist

• 1 tl zout

Keukenbenodigdheden:

• Cakeblik, ingevet met 

boter

Bereiding:

1. Meng de bloem met het zout en de rietsuiker in 

een keukenmachine met deeghaak. Roer in 

een maatbeker het water en de droge gist goed 

door elkaar. Zet de keukenmachine op de 

laagste stand en voeg langzaam de inhoud van 

de maatbeker toe totdat er een mooi deeg 

ontstaat. Laat ca. 10 minuten kneden.

2. Dek de kom af met een vochtige, warme 

theedoek; laat ca. 1 uur rijzen.

3. Haal het deeg uit de kom en kneed het met de 

hand goed door. Rol uit tot een groot plat deeg, 

bestrijk met de lavendelhoning en bestrooi met 

de noten. Rol op maar zorg dat de honing niet 

kan uitlopen. Leg de rol in het ingevette 

cakeblik met de naad naar beneden. Laat zo 

nog ca. 45 minuten rijzen onder de vochtige 

theedoek.

4. Verwarm de oven voor op 200°C.

5. Bak het brood in ca. 40 minuten goudbruin en 

gaar.



Bananenbrood met dadels en 

cashewnoten

Benodigdheden:

• 100 g boekweitmeel

• 100 g lupinemeel

• 60 ml appel-mangopuree

• 50 g cashewnoten, 

vermengd met 1 el 

honing

• 8 dadels, grof gehakt

• 3 rijpe bananen, 

gepureerd

• 2 eieren

• 1½ tl 

wijnsteenbakpoeder

• 1 tl kaneel

• Scheutje olie

• Snufje zout

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 180℃.

2. Rooster de honing-cashewnoten ca. 5 minuten 

in de oven. Laat afkoelen en hak daarna grof.

3. Meng alle ingrediënten in een grote kom met 

een garde door elkaar.

4. Bekleed een kleine, lichtjes ingevette cakevorm 

met bakpapier en schep het bananenbeslag 

erin. Bak in ca. 45 minuten goudbruin en gaar.



WINTER WORTELCAKE
4 personen

Benodigdheden:

CAKE:

• 200 g cakemix

• 200 g rietsuiker

• 150 g winterpeen, 

geschild en geraspt

• 125 g boter

• 75 g walnoten, gehakt

• 3 eieren

• 2 tl kaneel

• Snufje zout

TOPPING:

• 250 g mascarpone

• 75 g kokosbloesemsuiker

• 50 g winterpeen, geraspt

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Klop in een kom de boter met de suiker romig 

en klop er één voor één de eieren door.

3. Zeef het cakemeel met de kaneel boven de 

beslagkom en voeg de geraspte wortel, 

walnoten en een snufje zout toe. Spatel alles 

luchtig door elkaar.

4. Doe het beslag in de vorm en bak de cake in ±

50 minuten goudbruin en gaar (een satéprikker 

moet er droog uitkomen). Laat de cake 

helemaal afkoelen.

5. Klop voor de topping de fijne 

kokosbloesemsuiker door de mascarpone en 

meng de geraspte wortel erdoor.

6. Bestrijk de cake met de topping en snijd in 

stukken.



Blauwe bessen cake

Benodigdheden:

• 250 g bloem

• 20 g maïzena

• 9 g bakpoeder

• 150 g suiker

• 1 tl vanille extract

• Snuf zout

• 100 ml zonnebloemolie

• 175 ml haverdrink

• 130 g bosbessen

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 175 graden.

2. Bekleed het cakeblik met bakpapier of vet deze 

in.

3. Meng de droge ingrediënten door elkaar. Klop 

met een handmixer of garde de olie en 

amandeldrink erdoor. Voeg de blauwe bessen 

toe, verdeel deze voorzichtig met je handen 

door het beslag en schep het mengsel in een 

bakblik.

4. Bak de cake in ongeveer 45 minuten 

goudbruin. Laat afkoelen op een rooster.



Vegan citroen-maanzaadcake

Benodigdheden:

CAKE:

• 300 g bloem

• 160 ml plantaardige drink 

naar keuze

• 150 g suiker

• 120 ml plantaardige olie

• 2 citroenen, van beide 

rasp en 125 ml sap

• 1 el maanzaad

• 1 tl bakpoeder

TOPPING:

• 160 g vegan witte 

chocolade vanille

• 1 el kokosolie

• Handje maanzaad

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Leg een 

velletje bakpapier in een cakevorm.

2. Doe de bloem, suiker, maanzaad, bakpoeder 

en citroenrasp in een kom en meng goed. Voeg 

hier de overige natte ingrediënten aan toe en 

mix tot een glad beslag.

3. Doe het beslag in de cakevorm en maak glad. 

Plaats de cake 45-50 minuten in de oven. 

Wanneer je er een satéprikker in prikt en deze 

er schoon uit komt, is de cake gaar.

4. Laat de cake een beetje afkoelen in de vorm. 

Smelt in de tussentijd de chocolade en 

kokosolie au bain-marie.

5. Haal de cake uit de vorm en bedek deze met 

de gesmolten witte chocolade. Besprenkel met 

wat maanzaadjes. Laat de chocolade hard 

worden voor het aansnijden en serveren.



Bananen-pompoenbrood

Benodigdheden:

• 200 g pompoen, gekookt 

en in blokjes

• 100 g boekweitmeel

• 100 g lupinemeel

• 60 ml appel-mangopuree

• 50 g cashewnoten

• 8 gedroogde abrikozen, 

grof gehakt

• 2 eieren

• 2 bananen, gepureerd

• 1 el honing

• 1½ tl 

wijnsteenbakpoeder

• 1 tl kaneel

• Scheutje olie

• Zout

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Vermeng de cashewnoten met de honing en 

rooster ca. 5 minuten in de oven. Laat afkoelen 

en hak dan grof.

3. Meng alle ingrediënten in een grote kom met 

een garde door elkaar.

4. Bekleed een kleine, lichtjes ingevette cakevorm 

met bakpapier en schep het beslag erin. Bak in 

ca. 45 minuten goudbruin en gaar.



Cookies



Volkoren gember-dadelkoekjes

Benodigdheden:

• 120 g volkoren speltmeel

• 70 g boter, in kleine 

blokjes

• 50 g kokosbloesemsuiker

• 1 citroen, de rasp

• 1 eierdooier

• 2 el gewelde dadels, 

fijngehakt

• 2 el gember, fijngehakt

• Snuf zout

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Roer in een kom het speltmeel, 

kokosbloesemsuiker en citroenrasp met een 

snuf zout door elkaar.

3. Wrijf met je handen de boterblokjes door het 

mengsel totdat het een geheel is, voeg 

vervolgens de eidooier toe en kneed door.

4. Meng de gember en dadels door het deeg en 

verdeel in kleine balletjes. Leg ze op een met 

bakpapier beklede bakplaat en druk ze plat met 

de achterkant van een vork tot ca. 2 cm dikte.

5. Bak de koekjes in ca. 25-30 minuten goudbruin 

en gaar.



Chocolate chip cookies

Benodigdheden:

• 75 g amandelmeel

• 40 g suikervrije pure 

chocoladereep, in stukjes

• 35 g lupinemeel

• 1 ei

• 2 el boter

• 1 el honing

• ½ el baking soda

• Snufje zout

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 180˚C.

2. Meng het amandel- en lupinemeel en de baking

soda in een kom.

3. Meng de honing en het ei in een andere kom.

4. Smelt de boter in een pannetje. Doe de 

mengsels uit beide kommen bij elkaar en roer 

de boter erdoor. Voeg als laatst de 

chocoladestukjes toe.

5. Neem een eetlepel deeg en leg het op een met 

bakpapier beklede bakplaat. Druk het aan tot 

een dikte van ongeveer ½ cm. Doe dit tot het 

deeg op is.

6. Zet de bakplaat in de oven en bak in 8-10 

minuten af.



Appel-granolacookies

Benodigdheden:

• 2 appels

• 200 g suikerarme 

granola

• 75 g amandelmeel

• 50 g rozijnen

• 50 g boter

• 1 tl wijnsteenbakpoeder

• 1 tl five spices

kruidenmix

• Snufje zout

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 175°C.

2. Rasp de appels klein.

3. Meng alle ingrediënten door de appels en 

kneed tot een samenhangend geheel. Rol er 

vervolgens met vochtige handen balletjes van. 

Druk ze plant op een met bakpapier beklede 

bakplaat.

4. Bak de cookies in het midden van de oven in 

ca. 30 minuten goudbruin en gaar. Laat 

afkoelen op een rooster.



Koekjes van 4 korenvlokken

Benodigdheden:

• 150 g roomboter

• 100 g gedroogde mango, 

in reepjes

• 75 g gemalen 4 

korenvlokken

• 75 g amandelmeel

• 50 g volkoren speltmeel

• 1 ei

• 3 el gehakte hazelnoten

• Zout

Bereiding:

1. Week de gedroogde mango 10 min in warm 

water.

2. Maal de 4-korenvlokken in de blender en meng 

dit in een beslagkom met het amandelmeel, het 

speltmeel en een snufje zout.

3. Voeg dan de mango, boter, het ei en de 

gehakte hazelnoten bij het mengsel en kneed 

even goed door. Laat het deeg 30 minuten 

rusten in de koelkast.

4. Maak kleine bolletjes en druk deze plat op een 

bakplaat bekleed met bakpapier. Bak de 

koekjes 15 minuten op 180 graden. Keer de 

koekjes om en bak nog 5 minuten.



Chocolate sandwich cookies

Benodigdheden:

• 100 g havermout

• 100 g volkorenmeel

• 100 g rietsuiker (of 

kokosbloesemsuiker)

• 100 g pure chocolade

• 60 g boter, in blokjes

• 1 ei

• 1 zakje vanillesuiker

• Paar el chocoladepasta

• 1 tl kaneel

• 1 tl bakpoeder

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 200ºC.

2. Meng havermout, meel, suiker, kaneel, 

vanillesuiker en bakpoeder door elkaar.

3. Voeg de boter in delen toe en meng daarna het 

ei erdoor.

4. Maak een lange rol van het deeg en snijd deze 

in gelijke plakjes (ca. 24-30 stuks). Druk de 

plakjes eventueel nog wat platter - ze mogen 

niet te dik zijn - en leg ze op een met bakpapier 

beklede bakplaat.

5. Bak de koekjes in ca. 10-15 minuten gaar in de 

oven. Laat afkoelen en uitharden.

6. Smelt de chocolade au bain-marie. Vouw een 

stukje bakpapier tot een puntzakje en schep 

daar de gesmolten chocolade in. Knip het 

puntje eraf en versier de afgekoelde koekjes 

met streepjes chocolade. Laat stollen.

7. Schep een flinke lik chocopasta op de 

onderkant van een koekje en plak er een 

tweede koekje tegenaan. Doe dit bij alle 

koekjes.



Ontbijtkoekjes met vijgen en 

honing

Benodigdheden:

• 125 ml amandelyoghurt 

of kokosyoghurt

• 120 g havermout

• 100 g quinoavlokken

• 2 rijpe bananen

• 4 el raw cacao nibs

• 3 el pindakaas met 

stukjes noot

• 2 el agavesiroop

• 1 tl kaneel

• 1 tl vanille extract

• ½ tl zeezout

• Ook nodig: bakpapier, 

weckpot

Bereiding:

1. Kook de vijgen met de honing in 150 ml water 

en laat 5 minuten trekken. Haal van het vuur.

2. Bak tegelijkertijd in een andere pan de 

boekweit met het lijnzaad en rietsuiker in een 

paar minuten krokant in de olijfolie.

3. Verwarm de oven voor op 160°C.

4. Mix het boekweitmengsel met de vijgenpuree 

en de walnootolie en meng er het bakmeel 

doorheen, laat afkoelen.

5. Vorm met behulp van een lepel koekjes van het 

mengsel en druk een beetje plat.

6. Bak de koekjes in ± 30 minuten krokant en 

gaar.



Overige
lekkernijen



APPEL-HAVERPUNTEN
8 personen

Benodigdheden:

• 250 g tarwebloem

• 125 ml karnemelk

• 120 g koude boter, in 

blokjes

• 80 g honing

• 60 g havermout

• 1 grote appel, geschild 

en in blokjes

• 1½ el baksoda

• 1 tl kaneel

• ¼ tl gemalen 

nootmuskaat

• ¼ tl zout

TOPPING:

• 2 el karnemelk

• 2 el havermout

• 1 el rietsuiker

• ½ tl kaneel

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Bekleed een 

bakplaat met bakpapier.

2. Meng in een grote kom de bloem met de 

havermout, bakpoeder, kaneel, baksoda, zout 

en nootmuskaat.

3. Meng de koude boter snel door het 

bloemmengsel, liefst met de keukenmachine of 

anders met 2 messen om te voorkomen dat de 

boter te warm wordt.

4. Meng in kleinere kom de karnemelk met de 

honing en appel. Voeg dit toe aan de bloem en 

roer met een houten lepel luchtig door elkaar. 

Stort het mengsel op een met bloem bestoven 

werkblad en vorm er met je handen een cirkel 

van ca. 25 cm in diameter en 1 cm dik van.

5. Leg de cirkel op de bakplaat en snijd in 8 

parten. Trek de parten een beetje uit elkaar 

zodat ze een centimeter uit elkaar liggen. 

Bestrijk ze met de 2 eetlepels karnemelk.

6. Meng voor de topping de havermout, suiker en 

kaneel door elkaar en verdeel over de 

sconespunten. 

7. Bak goudbruin in ca. 30 minuten.



Spinazieflapjes met geitenkaas

Benodigdheden:

• 400 g verse spinazie, 

grof gesneden

• 150 g zachte geitenkaas

• 5 plakjes bladerdeeg, 

ontdooid

• 2 teentjes knoflook, 

fijngesneden

• 1 ei, losgeklopt

• 1 sjalotje, gesnipperd

• 2 el sesamzaad

• 1 el olijfolie

• Zout & peper

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 200 gr.C.

2. Fruit het sjalotje met de knoflook in de olie.

3. Voeg de spinazie toe en laat op hoog vuur al 

omscheppend slinken. Schep in een vergiet en 

druk het vocht eruit.

4. Meng de geitenkaas door de spinazie en voeg 

peper en zout naar smaaktoe.

5. Verdeel het mengsel over de plakjes 

bladerdeeg en vouw dicht tot driehoekjes. Plak 

de randjes vast met een klein beetje water en 

druk dicht met een vork.

6. Bestrijk de flapjes met losgeklopt ei en bestrooi 

met sesamzaad.

7. Bak in ca. 25 minuten goudbruin en gaar in de 

oven. 



Mueslirepen met appel en kaneel

Benodigdheden:

• 130 g crunchy muesli 

appel-kaneel

• 25 g gemengde noten

• 25 g rozijnen

• 25 g gedroogde appel, in 

stukjes

• 2 el olie

• 2 el honing

• 1 el kaneel

• 2 tl citroensap

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 200℃.

2. Hak de appel-kaneel muesli grof in de 

blender/keukenmachine samen met de noten, 

rozijnen, gedroogde appel, citroenrasp en 

kaneel.

3. Verwarm de honing in een pannetje en roer er 

vervolgens de olie en 3 eetl. water door. Meng 

dit door de gehakte muesli.

4. Bekleed een klein bakblik en schep het 

kleverige mengsel erin. Verdeel goed zodat de 

laag overal even dik is.

5. Bak ca. 25-30 minuten in de oven; dek na 15 

minuten het bakblik af met aluminiumfolie zodat 

de koek niet de donker kleurt.

6. Haal uit de oven, laat helemaal goed afkoelen 

en snijd daarna in repen.



APPEL-GRANOLA VAN DE BAKPLAAT

8 personen

Benodigdheden:

• 200 g bloem

• 200 g boter

• 125 g granola

• 100 g rozijnen

• 100 g gemengde noten

• 75 g suiker

• 3 flinke appels

• 1 citroen, het sap

• 5 el abrikozenjam

• 1 tl bakpoeder

• 1 snuf kaneel

• 1 snuf zout

• 1 klein snufje 

nootmuskaat

• Ook nodig: vierkante 

bakvorm van ca. 20x20 

cm, ingevet

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 150°C.

2. Smelt de boter rustig op laag vuur. Voeg de 

granola, bloem, suiker, kaneel, nootmuskaat en 

het zout en bakpoeder toe en meng alles. 

Schep ongeveer driekwart van het mengsel in 

de vorm en druk aan.

3. Schil de appels (of niter voor een ruwer 

resultaat), besprenkel ze met een beetje van 

het citroensap en rasp ze grof. Spreid de 

appelrasp en de rozijnen uit over het mengsel 

in de vorm. Verdeel de rest van het 

granolmengsel en de noten erover maar druk 

niet aan.

4. Bak ca. 1 uur en 15 minuten in de oven en laat 

daarna afkoelen.

5. Verwarm de jam in een steelpan en voeg de 

rest van het citroensap toe. Bestrijk de 

afgekoelde traybake hiermee. Snijd in 

vierkantjes



Vijgen-honingballetjes

Benodigdheden:

• 150 g blanke amandelen

• 150 g dadels zonder pit

• 25 g kokosolie

• 20 g honing

• 6 gedroogde vijgen

• 2 el kokosrasp

Bereiding:

1. Pureer de dadels, vijgen, amandelen en 

kokosolie in een keukenmachine tot een fijn 

mengsel.

2. Voeg de honing toe en pureer nogmaals zodat 

het een plakkerig mengsel wordt. Als het niet 

genoeg plakt, voeg dan nog een beetje honing 

toe.

3. Draai balletjes van het mengsel en rol ze door 

de kokos. Laat opstijven in de koelkast.



Brownies met cranberry's en 

pecans

Benodigdheden:

• 140 g 

kokosbloesemsuiker

• 125 g tarwebloem

• 125 g pure chocolade

• 125 g roomboter

• 80 g pecannoten

• 80 g cranberry's

• 1 ei

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 200°C.

2. Smelt de boter samen met de chocolade au 

bain-marie. Rooster intussen in de oven de 

pecannoten in een ovenschaal ca. 10 minuten.

3. Meng de kokosbloesemsuiker en het ei in de 

keukenmachine (met garde; of gebruik een 

elektrische mixer) 10 minuten tot een luchtig 

mengel. Zet de mixer/keukenmachine dan op 

de laagste stand en voeg de gesmolten 

chocoladeboter toe; zorg dat alles goed 

vermengt. Haal de kom uit de machine en 

spatel rustig en luchtig de bloem en het snufje 

zout erdoor. Spatel er daarna de pecans en de 

cranberry’s door.

4. Bekleed een rechthoekige, kleine bakvorm van 

ca. 20 x 15 cm met bakpapier en giet het 

mengsel erin. Bak gaar in ca. 30 à 35 minuten 

in de oven.



Chocoladecroissants met blauwe 

bessen

Benodigdheden:

• 320 g bladerdeeg 

(koeling)

• 50 g blauwe bessen

• 8 el chocoladepasta

• Mespuntje zout

• Optioneel: 1 ei

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 180 graden

2. Rol het bladerdeeg uit en snijd er 8 

langwerpige driehoeken van

3. Besmeer de driehoeken voorzichtig met de 

chocoladepasta en leg de blauwe bessen erop

4. Rol het bladerdeeg, met de vulling naar binnen, 

op als een croissant en leg op een bakplaat 

met bakpapier

5. Voeg een mespuntje zout toe aan het 

losgeklopte ei. Bestrijk de bovenkant van de 

croissantjes hiermee

6. Bak ze in ca. 20-25 minuten af in de oven


