
Amandelbrood



Amandelbrood 

Benodigdheden
160g amandelmeel
40g kikkererwtenmeel
40g vlozaadpoeder
zeezout
45g boter
125ml water
4 eieren
1 eetlepel vers citroensap
pitten en zaden om bovenop te strooien
1 koffielepel bakpoeder

  

Bereidingswijze
Meng al de droge ingrediënten in een
kom. 
Meng de gesmolten boter met water en
citroensap. Laat het afkoelen. Mix de
eieren eronder. Alles mengen en laten
rusten. Giet het deeg in een met
bakpapier beklede vorm en bak 30
minuten of langer tot het brood klaar is.
Prik om te kijken of er geen deeg aan je
prikker kleeft. Dan is het klaar.

LET OP: 1 sneetje is ongeveer 135 kcal.

  



Crumbles met aardbeien en
rabarber



Crumbles met rabarber, gember en
aardbeien

Benodigdheden
500 g rabarber, zonder schil en in stukjes
300 g aardbeien, gehalveerd
1 eetlepel geraspte gember
1 theelepel vanillextract
80 ml ahornsiroop
kokosyoghurt als topping
75g quinoavlokken
70g grof gehakte amandelen
40 g boekweitmeel
1 theelepel kaneel 
60g gesmolten kokosolie
45g kokosbloesemsuiker

  

Bereidingswijze
Verwarm de oven op 180°C
Schep de rabarber, aardbeien, gember,
vanille en ahornsiroop in een kom.
verdeel het fruitmengsel over 4
ovenvaste kommetjes. Zet 20 minuten in
de oven tot de rabarber zacht is.
Maak intussen de crumbletopping. Meng
de quinoavlokken, amandelen, het meel,
de kaneel, de ahornsiroop, olie en
kokosbloesemsuiker in een kom. 
Schep crumbletopping op het fruit in elk
potje en zet 25 minuten in de oven.
Serveer met een toefje kokosyoghurt

  



Bananencookies



Bananencookies 

Benodigdheden
260 g geprakte banaan (ongeveer 3
bananen)
240 g amandelmeel
80 ml ahornsiroop
1 1/2 theelepel kaneel
55g kokosbloesemsuiker

  

Bereidingswijze
Verwarm de oven op 160°C
Meng de banaan, het amandelmeel, de
ahornsiroop en 1/4 theelepel van de
kaneel in een kom. Meng suiker en de
resterende kaneel in de andere kom. Rol
balletjes van 1 eetlepel van het
bananendeeg, druk iets plat en wentel
voorzichtig rondom door het
suikermengsel. Leg op met het bakpapier
beklede bakplaten en zet 35-40 minuten
in de oven tot ze goudbruine en krokant
aanvoelen. Laat afkoelen op de
bakplaten. Luchtdicht kan je ze 3 dagen
bewaren. 

  



citroen chiapudding 



Citroen chiapudding 

Benodigdheden
100 g wit chiazaad
60 ml citroensap
500 ml amandelmelk
125ml kokosroom
80 ml ahornsiroop
140 g kokosyoghurt
geraspte kokos en geraspte citroenschil
mango en roze pompelmoes om af te
werken

  

Bereidingswijze
Klop het chiazaad, citroensap en de
kokosroom in een kom. Zet apart en laat
20 tot 30 minuten weken. Roer de
ahornsiroop en kokosyoghurt erdoor.
Verdeel over de glazen, maak af met wat
extra yoghurt, kokos, citroenschil, mango
en roze pompelmoes.

  



popcorndotten met chilikaramel 



Popcorndotten met chilikaramel 

Benodigdheden
90g gepofte popcorn
50g chiazaad
55g gehakte amandelen
5g in reepjes gesneden nori
chilikaramel
1 theelepel gedroogde chilivlokken
1/2 theelepel grof zeezout
125ml ahornsiroop
30g kokosolie 

  

Bereidingswijze
Verwarm de oven op 120°c. Meng de
popcorn, het chiazaad, de amandelen en
nori in een kom.
Zet voor de karamel de chili, het zout, de
ahornsiroop en boter op in een pan met
dikke bodem op laag vuur. Verwarm 5
minuten tot de boter is gesmolten, roer af
en toe. Draai het vuur hoger, breng aan
de kook en kook 2 minuten of tot het
mengsel iets in ingedikt en goudbruin
kleurt. Giet de karamel over het
popcornmengsel en schep goed om.
Schep volle eetlepels van het mensel op
3 met bakpapier beklede bakplaten. Zet
15 minuten in de oven of tot ze krokant
zijn. Laat 10 minuten afkoelen en dien
op. 


