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‘koekje met chocoladevulling’
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BIBKOEKJE
RECEPTEN VAN  
DEELNEMERS



Dit receptenboek  bevat alle 25 deelnemende recepten aan de wedstrijd Kortrijks Bibkoekje 2015. 

Alle foto’s zijn gemaakt door bibliotheekmedewerkers, tenzij anders aangegeven, en zijn hiermee auteursrechtelijk 
beschermd. Bij gebruik van beeldmateriaal van derden is zoveel mogelijk geprobeerd om een bron te vermelden. Dit is niet 
in alle gevallen mogelijk gebleken. Mocht u van mening zijn dat het copyright van een afbeelding u toebehoort stellen wij 

het op prijs dat u met ons contact opneemt, zodat wij de bron correct kunnen vermelden.

Hallo, mijn naam is Maureen, 
winnares van de wedstrijd ‘Het Kortrijks Bibkoekje 2015’.
Ik vond het een heel leuke wedstrijd. 
Op een dag gingen we naar de bib en mijn mama zag een folder. ‘Maureen, zou je niet meedoen? 
Echt iets voor jou!’
Ik bak namelijk heel graag. 
Mijn lievelingskoekje is trouwens het winnende bibkoekje geworden. 
Mia Dejager heeft mijn koekje in 3000 exemplaren gebakken en ik mocht gaan kijken. De toestellen 
waren groot in vergelijking met hier thuis. 
De hoofdprijs was een namiddag bij Viva Sara. Samen met Christophe Callewaert heb ik veel dessertjes 
gemaakt ...mmmm... wat was dat lekker!!
Het was een heel leuke en  leerrijke ervaring. 
Hopelijk volgend jaar nog eens. :-)

groetjes, 
Maureen Decouttere (10 j.)
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VOORWOORD 
In het kader van de bibliotheekcampagne 2015 ‘ Verborgen Parels’ en naar 
aanleiding van de  Dag van de Klant ging de Openbare Bibliotheek Kortrijk op 
zoek naar enthousiaste thuisbakkers die hun favoriete koekjesrecept wilden laten 
meedingen naar de titel ‘Kortrijks bibkoekje’.  

Tijdens de zomermaanden werden 25 koekjesrecepten in onze urne gedeponeerd. 
Omdat we onmogelijk alle recepten zelf konden uittesten, werd aan de deelnemers 
gevraagd een 15-tal koekjes te bakken voor een heus jurymoment. 14 deelnemers 
namen deze uitdaging aan en op zaterdag 12 september beoordeelde een jury vol 
overgave alle inzendingen. 

Het werd een spannende puntentelling. Uiteindelijk bleek de 10-jarige 
Maureen Decouttere het ideale bibkoekje te hebben gemaakt: een koekje met 
chocoladevulling. Zij won een uniek belevingsmoment met chef Christophe 
Callewaert. Samen maakten ze een dessertje klaar in de keuken van Viva Sara om 
het daarna te presenteren aan het publiek. 

M-Jeanne Schotte kreeg een verdiende tweede plaats met slechts 2 punten 
verschil voor haar haverkoekje met cranberry, noten en chocolade. De top drie 
werd vervolledigd met het vanillekoekje met kokos van Fien De Coene.

Het enige echte Kortrijks Bibkoekje werd tijdens Dag van de Klant 2015 als 
lekkernij aangeboden aan alle bezoekers van de Kortrijkse centrale bibliotheek 
en alle buurtbibliotheken. Dat waren maar liefst ruim 3900 koekjes! Dit konden 
we enkel realiseren dankzij de docenten en cursisten CVO VIVO Kortrijk, afdeling 
bakkerij.

Bedankt aan alle deelnemers voor het  enthousiasme.

winnares Maureen Decouttere 



DE JURY 
Op 12 september verzamelde de jury zich voor het beoordelen van de koekjes.  
Er werd gekeken, geroken en geproeft. 

De koekjesjury bestond uit:

- de professional Christophe Callewaert, chef Viva Sara
- de professional Els Deconinck , docente CVO VIVO
- de politicus Schepen An Vandersteene
- de ervaringsdeskundige van de bib Ann Cottens
- de jongeren Sien en Janne Demuynck 

Elk jurylid kon telkens maximaal vijf punten geven op smaak, geur en uitzicht.  
Beide professionals gaven extra punten voor moeilijkheidsgraad.  

jury overleg
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ingrediënten

65 g pure chocolade
15 g boter
1              ei
½ tl vanille-essence
40 g  fijne kristalsuiker
50 g zelfrijzend bakmeel
15 g  cacaopoeder
50 g  bloemsuiker

voor de vulling
20 callets pure, melk- of witte chocolade

© Jelle Vermeersch

KOEKJES MET CHOCOLADEVULLING 
‘Kortrijks Bibkoekje 2015’
10 stuks - Maureen Decouttere - 10 jaar 
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bereiding 

1) Laat de chocolade samen met de boter smelten au bain-marie.

2) Meng het ei met de vanille-essence en voeg toe aan de chocolade.

3)  Voeg de kristalsuiker toe en roer tot de suiker is opgelost.

4)  Zeef het meel en de cacaopoeder er over en roer alles door elkaar.

5)  Zet het mengsel minstens één uur in de koelkast.

6)  Rol een worstje van ongeveer 40cm lang en zet 15 min terug in de    
koelkast.

7)  Verwarm de oven voor op 170 °C.

8)  Zeef de poedersuiker op een bord.

9)  Snij plakjes van ongeveer 2 cm. Duw 2 callets chocolade in elk plakje. Rol  
dat samen tot een balletje .

10) Rol het koekje door de poedersuiker en bak in 10 à 12 minuten in de oven.

Eet de koekjes als ze net uit de oven komen,
 de vulling is dan nog lekker smeuïg.

 
Maureen Decouttere
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ingrediënten

150 g bloem
75 g  havervlokken
125 g zachte boter
50 g kristalsuiker
50 g kandijsuiker
1              ei
½ tl vanille-extract
½ tl bakpoeder
75 g gedroogde cranberries
75 g witte chocolade en/of gehakte noten naar keuzen
¼ tl zout

HAVERKOEKJES MET CRANBERRY, 
NOTEN EN CHOCOLADE
30 stuks - M-Jeanne Schotte – 61 jaar 
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bereiding 

1)  Verwarm de oven voor op 180 °C

2)  Klop de boter en de suiker romig.

3)  Voeg het ei en enkele druppels vanille-extract toe.

4)  Doe de bloem en de havervlokken erbij.

5)  Meng de cranberries en de chocolade en/of nootjes erbij.

6)  Schep kleine balletjes uit het deeg, leg ze op een bakplaat en druk ze wat plat.

7)  Bak 15 minuten in de oven.

Op zoek naar een lekker gezond tussendoortje kwam ik dit recept tegen in een 
kookboek. Ik heb dit recept intussen aangepast naar eigen smaak.

M-J Schotte
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ingrediënten

150 g bloem
125 g suiker
1 tl bakpoeder
1 zakje vanillesuiker
¼ tl zout
160 g boter
1 el water
125 g gedroogde kokos

VANILLEKOEKJE MET KOKOSOEKJES  
30 stuks – Fien De Coene – 32 jaar
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bereiding 

1)  Verwarm de oven voor op 175 °C.

2)  Klop de boter romig zacht.

3)  Voeg de suiker en de vanillesuiker bij de boter.

4)  Meng de bakpoeder met de bloem.

5)  Voeg bloem, zout, kokos en water toe en meng alles tot een deeg.

6)  Vorm kleine balletjes uit het deeg en druk ze plat tot 
  ongeveer een halve centimeter dikte.

7)  Leg de koekjes op een bakplaat (met bakpapier).

8)  Bak 10 minuten in de oven.

 

Dit receptje haalde ik zeker tien jaar geleden uit de krant. 

        Fien De Coene
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ingrediënten

3 el verse lavendelbloempjes
4 el bloemsuiker
350 g boter op kamertemperatuur
125 g rietsuiker
325 g zelfrijzende bloem
65 g maïsmeel
¼ tl zout

LAVENDELKOEKJES  
24 stuks – mevrouw Wauters – 42 jaar 
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Bereiding 

1)  Snij de lavendelbloempjes zeer fijn.

2)  Zeef de bloemsuiker en klop die samen met de rietsuiker en 
  de boter tot een luchtig geheel.

3)  Meng de lavendel erdoor.

4)  Voeg de bloem, het maïsmeel en het zout toe en meng goed.

5)  Verdeel het deeg in twee dikke rollen, wikkel in folie en laat minstens één uur 
rusten.

6)  Verwarm de oven voor op 170 °C.

7)  Snij plakjes van 6 mm dikte.

8)  Leg de schijfjes op een bakplaat met bakpapier.

9)  Bak 10 minuten in de oven tot de randjes bruin worden.

10) Maak met de steel van een koffielepel voorzichtig 2 gaatjes in elk koekje.

11) Laat de koekjes nog even afkoelen op de bakplaat en daarna op een 
bakrooster.

 

Dit recept komt uit het bakboek ‘Cadeautjes uit de keuken’ 
en zorgt  voor een superlekkere geur in huis.

mevrouw Wauters
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ingrediënten

225 g boter op kamertemperatuur
200 g kristalsuiker
200 g lichtbruine basterdsuiker
2              eieren
½ tl vanille-extract
240 g pindakaas (met of zonder stukjes)
340 g bloem
2,5 tl bicarbonaat
½ tl zout
75 g  gesmolten chocolade

© Jelle Vermeersch

PINDAKAASKOEKJES
24 stuks – Katrien Debergh – 46 jaar 
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bereiding 

1)  Verwarm de oven voor op 170 °C.

2)  Klop de boter met de kristalsuiker en de lichtbruine basterdsuiker tot een 
bleke, romige massa.

3)  Voeg de eieren één voor één toe en roer alles goed dooreen.

4)  Roer er het vanille-extract en de pindakaas door.

5)  Voeg de bloem, de bicarbonaat en het zout toe en meng alles.

6)  Schep per koekje een volle lepel deeg op een bakplaat (met bakpapier).

7)  Bak 10 minuten in de oven.

8)  Als de koekjes zijn afgekoeld op een bakrooster kan je de koekje ‘spritsen’  met 
de gesmolten chocolade.

 

Dit recept komt uit ‘het Hummingbird bakboek’. Dat boek kocht ik op goed 
geluk maar het is zo’n hit!  Het koekje smaakt heerlijk verrassend en als 

persoonlijke touch ‘sprits’ ik wat chocolade erover.

Katrien Debergh
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ingrediënten

koekjes

225 g zachte boter
140 g witte basterdsuiker (ev. gearomatiseerd met rozenblaadjes)
1              eidooier, lichtjes losgeklopt
1 tl amandelaroma
280 g bloem
¼ tl zout
100 g pistachenoten
175 g witte marshmallows (horizontaal doormidden gesneden)
25 à 50 g geraspte kokos

vulling

1,5 l opklopbare room
2 zakjes vanillesuiker
1 el citroensap
1            eiwit

© Jelle Vermeersch

DUBBEL PISTACHE-MARSHMALLOWKOEKJES 
15 stuks - Tijl Vanneste - 10 jaar 
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bereiding 

koekjes

1) Roer de boter en suiker met een garde romig in een kom.
2) Voeg de eidooier en het amandelaroma toe.
3) Zeef de bloem en roer samen met een snuifje zout bij het mengsel.
4) Voeg de pistachenoten toe en roer met een houten lepel tot alle ingrediënten 
 goed gemengd zijn.
5) Verdeel het deeg in 2 stukken, wikkel die in plasticfolie en laat rusten in de 

koelkast voor minstens een halfuurtje.
6) Verwarm de oven voor op 190 °C.
7) Verwijder de folie en rol de stukken deeg uit tussen twee bakpapiertjes.
8) Snij het deeg in vierkanten van 6x6 cm en leg ze op een bakplaat met 

bakpapier.
9) Bak de koekjes 12 à 14 minuten in de oven tot ze goudgeel zijn.
10) Neem ze uit de oven,  laat ze nog op de bakplaat liggen en leg er een halve 

marshmallow op.
11) Bestrijk de koekjes met water en strooi er geraspte kokos over.
12) Plaats de koekjes terug in de oven voor een 70-tal seconden tot de 

marshmallow lichtjes gesmolten is.
13) Laat de koekjes afkoelen op de bakplaat en bewaar ze in de koelkast.
 
vulling

1) Verwarm de room op een zacht vuurtje en doe er de vanillesuiker 
 en het citroensap bij.
2) Klop de room op tot slagroomdikte.
3) Klop het eiwit op en meng het onder de slagroom.
4) Verdeel de slagroom over 15 koekjes en plaats er de andere koekjeshelft op.
5) Laat de koekjes voldoende afkoelen en bewaar ze in de koelkast.
 

Dit recept haalde ik deels uit een bakboek 
en de rest kwam helemaal van mezelf.

Tijl Vanneste
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ingrediënten

100 g gesmolten boter
100 g eieren
110 g suiker
3,2 g bakpoeder
100 g bloem
sap van ½ limoen

extra nodig

madeleintjes bakplaat

© Jelle Vermeersch

MADELEINTJES MET LIMOEN 
6 personen - Mia Vanhoutte - 47 jaar 
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bereiding 

1)  Meng de suiker met de eieren.

2)  Meng het bakpoeder door de bloem.

3)  Voeg beide mengsels samen en meng alles.

4)  Voeg de lauwe gesmolten boter en het limoensap toe.

5)  Laat het zachte deeg maximum een uurtje rusten in de koelkast.

6)  Verwarm de oven voor op 180 °C.

7)  Vet de madeleinebakplaat in met een kwast en een beetje boter.

8)  Schep het beslag in een spuitzak en vul de vormpjes voor 2/3.

9)  Bak de koekjes 13 à 15 minuten in de oven.

 

Dit is een receptje van Roger Van Damme .

Mia Vanhoutte
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ingrediënten

140 g boter op kamertemperatuur
140 g suiker
1              ei
½ tl vanille-essence
200 g bloem
1 tl bakpoeder
300 g pure chocoladedruppels

© Jelle Vermeersch

CHOCOLADEKOEKJES  
15 stuks – Silke Bouciqué – 9 jaar
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bereiding 

1)  Verwarm de oven voor op 180 °C.

2)  Klop de boter met de suiker op in een grote kom.

3)  Klop er het ei en de vanille-essence door.

4)  Voeg de bloem en het bakpoeder toe en roer het door de massa.

5)  Meng er de chocoladedruppels onder.

6)  Schep 15 deeghoopjes op een bakplaat met bakpapier met voldoende   
ruimte tussen.

7)  Bak 12 à 15 minuten in de oven.

8)  Laat de koekjes 2 à 3 minuten afkoelen op de bakplaat, daarna op een 
bakrooster.

Mijn mama is juf en haar leerlingen hebben haar dat recept gegeven. 
Het receptje komt uit het bakboek ‘Koekjesparade’.

        Silke Bouciqué
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ingrediënten

150 g boter op kamertemperatuur
1 tl vanille-extract
35 g bloemsuiker (+ extra om de koekjes achteraf mee te bestrooien)
125 g bloem
45 g amandelpoeder 

 

© Jelle Vermeersch

MEXICAANSE BRUIDSKOEKJES 
20 stuks – Patricia Mattelaer – 60 jaar 



23

bereiding 

1)  Laat het amandelpoeder heel voorzichtig lichtjes bruinen in een pan. 

2)  Klop de boter luchtig in een mengkom.

3)  Voeg de vanille en de suiker toe.

4)  Voeg de bloem en het amandelpoeder toe.

5)  Meng alles heel kort samen.

6)  Rol het deeg samen tot een bal, wikkel het in plasticfolie en laat het    
minstens een halfuurtje rusten in de koelkast. Je kan het deeg gerust enkele 
dagen in de koelkast bewaren.

7)  Verwarm de oven voor op 180 °C.

8)  Rol kleine balletjes uit het deeg van ongeveer 15 g (de grootte van een   
walnoot).

9)  Leg die op een bakplaat met bakpapier met 3 cm ruimte tussen elk    
koekje.

10) Bak 15 minuten in de oven tot de onderkant goudbruin is en de    
    bovenkant een goudbruine schijn krijgt.

11) Laat de koekjes 5 minuten afkoelen op een bakrooster.

12) Rol de koekjes daarna royaal door de bloemsuiker en laat ze verder afkoelen 
op het bakrooster.

 

Dit receptje komt uit het boek ‘Goed eten’ van Dorien Knockaert. Het is een 
ideale woensdagnamiddagactiviteit om samen met de kleinkindjes te 

doen. En daarna gaan we te voet naar de bib. Gezellig!

Patricia Mattelaer
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ingrediënten

2  appels (200 g vruchtvlees)
2 el citroensap
225 g zachte roomboter
100 g basterdsuiker
100 g fijne kristalsuiker
1              ei
225 g zelfrijzend bakmeel
150 g havervlokken
90 g rozijnen

HAVERKOEKJES MET APPEL 
20 stuks – Maureen Decouttere – 10 jaar
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bereiding 

1)  Verwarm de oven voor op 180 °C.

2)  Snij de appels in kleine blokjes en meng ze onder het citroensap.

3)  Klop de boter, de basterdsuiker en de kristalsuiker tot een romig    
mengsel.

4)  Roer het ei door de massa.

5)  Zeef het bakmeel erbij en voeg de havervlokken en de appel toe.

6)  Roer alles goed door elkaar.

7)  Schep met een lepel kleine hoopje beslag op een bakplaat met    
bakpapier.

8)  Bak 12 à 15 minuten tot de randjes een goudbruine kleur krijgen.

9)  Laat de koekjes afkoelen op een bakrooster.

 

Dit receptje komt uit het bakboek ‘koekjes bakken en versieren.

Maureen Decouttere
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ingrediënten

200 g bloem
125 g kristalsuiker
2              eieren
75 g hele amandelen
75 g pure chocolade
1              vanillestok (of 1 tl vanille-essence)
1 el zeste van sinaasappel
¼ tl zout

© Jelle Vermeersch

BI(B)SCOTTIKOEKJE
30 stuks - Fries Verschaete – 54 jaar
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bereiding 

1)  Verwarm de oven voor op 180 °C.

2)  Hak de amandelen fijn.

3)  Meng de bloem, de suiker, de eieren en de amandelen in een kom.

4)  Hak de chocolade fijn en voeg toe. 

5)  Voeg het vanillemerg of de vanille-essence toe.

6)  Doe het zout en de sinaasappelzeste erbij. Gebruik niet teveel zeste,    
anders krijg je te bittere koekjes.

7)  Roer alles goed door en kneed verder met de handen.

8)  Strooi wat bloem op je aanrecht en maak twee lange worsten van het deeg.

9)  Leg de worsten op een bakplaat met bakpapier.

10) Bak 20 minuten in de oven.

11) Haal de worsten uit de oven en snij ze in schijfjes. Omdat je de koekjes warm 
snijdt, krijg je een mooie ronde vorm.

12) Laat de bi(b)scotti volledig afkoelen op een bakrooster.

 

Sinds begin dit jaar volg(de) ik de bakcursus van Koen Mouton in de 
avondschool van Roeselare. Het recept voor dit bi(b)scottikoekje ontsproot 

aan zijn meesterlijk brein. Ik gaf het de ‘passende’ naam. 

Fries Verschaete 
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ingrediënten

375 g suiker
125 g boter
125 g hele gepelde amandelen
500 g bloem
2 à 3 eieren (afhankelijk van de grootte)
1 tl bakpoeder

© Jelle Vermeersch

AMANDELKOEKJES
30 stuks – Patricia Lewyllie – 55 jaar
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bereiding 

1)  Meng de boter met de suiker en de eieren. 

2)  Doe de bloem en het bakpoeder erbij. 

3)  Kneed de massa goed door en voeg de amandelen toe. 

4)  Verdeel het deeg in 3 porties en maak telkens een mooie rol met 5 cm 
diameter. 

5)  Wikkel de deegrollen in een propere keukenhanddoek en laat ze een nachtje 
rusten in de koelkast. 

6)  Verwarm de oven voor op 180 °C. 

7)  Snij de rollen in schijfjes en leg ze op een bakplaat met bakpapier. 

8)  Bak 10 à 12 minuten in de oven tot ze goudbruin zijn. 

9)  Laat de koekjes voldoende afkoelen op een rooster en bewaar ze in een   
koekjestrommel. 

 

Dit is een oud receptje van mijn oma. Zij en mijn moeder bakten deze 
(en nog heel wat andere) koekjes tijdens de Advent. Met Kerstmis 

konden we dan lekkere zelfgebakken koekjes eten. Nog altijd zijn deze 
amandelkoekjes mijn lievelingskoekjes!

Patricia Lewyllie
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ingrediënten

100 g havervlokken
100 g boter op kamertemperatuur
120 g kristalsuiker
2              eieren
150 g bloem
½ tl bicarbonaat
175 g  walnoten (grofgehakt)
175 g rozijnen
¼ tl zout

© Jelle Vermeersch

HAVERKOEKJES MET ROZIJNEN EN NOTEN
20 stuks – Mendonça Dulee – 11 jaar
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bereiding 

1)  Verwarm de oven voor op 180 °C. 

2)  Laat de rozijnen weken in een kom heet water. 

3)  Klop de boter op met de kristalsuiker en de eieren. 

4)  Voeg daarna de gezeefde bloem, het bicarbonaat en het zout toe. 

5)  Meng alles goed en voeg er tenslotte de uitgelekte rozijnen, de noten en  
de havervlokken bij. 

6)  Schep kleine deeghoopjes van ongeveer 1 eetlepel op een bakplaat met  
bakpapier. 

7)  Bak 12 minuten in de oven. 

8)  Laat de koekjes afkoelen op een bakrooster. 

Dit recept komt uit een schriftje 
en heb ik een beetje aangepast naar eigen smaak.

Mendonça Dulee
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ingrediënten

300 g bloem
120 g suiker
1 zakje vanillesuiker
180 g boter op kamertemperatuur
1              ei 

© Jelle Vermeersch

ZANDKOEKJES
20 stuks - Maureen Decouttere - 10 jaar 
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bereiding 

1)  Meng met een vork of een houten lepel de boter, de suiker, de vanillesuiker en 
de bloem.

2)  Voeg het ei erbij en kneed verder met de hand.

3)  Maak van het deeg twee rollen van ongeveer 5 cm diameter.

4)  Doe een beetje suiker op een bord en wentel de rollen er door.

5)  Verpak de rollen in plasticfolie en laat ze minstens een halfuurtje    
afkoelen in de koelkast.

6)  Verwarm de oven voor op 160 °C.

7)  Snij schijfjes van een halve centimeter en leg ze op een bakplaat met    
bakpapier.

8)  Bak 15 minuten in de oven tot de randen goudgeel zijn.

9)  Laat de koekjes afkoelen op een bakrooster.

 

Dit heerlijke recept komt uit het schriftje 
‘’40 succesrecepten van Liesbeth en Bie’

Maureen Decouttere
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ingrediënten

100 g paneermeel
50 g bruine suiker
¼ tl kardemonpoeder
½ tl kaneel
¼ tl nootmuskaat
75 g koude roomboter of margarine
2 tl honing

© www.mesandsoph.com

KRUIDENKOEKJES
35 stuks – Margrit Tukk – 93 jaar
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bereiding 

1)  Verwarm de oven voor op 175 °C. 
  Zorg dat de bakrooster al in de oven zit.

2)  Meng het paneermeel met de suiker en de specerijen.

3)  Snij de boter in stukjes en meng de honing er door.

4)  Voeg beide mengsels samen en kneed tot een deegbal.

5)  Vorm platte bolletjes van het deeg en leg ze op het warme bakrooster met 
bakpapier.

6)  Bak 10 minuten in de oven.

7)  Laat de koekjes afkoelen op de bakrooster.

 

Dit is een receptje om met plezier te bakken. 
De kruidenkoekjes zijn snel klaar, goedkoop en heel lekker bij koffie of thee.

Margrit Tukk
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ingrediënten

100 g gehakte hazelnoten
180 g tarwebloem
120 g suiker
150 g koude roomboter of margarine
1              ei (klein)
1              zakje vanillesuiker  

 

© Jelle Vermeersch

© Wilson Hui

NOTENSTAAFJES
60 stuks – Margrit Tukk – 93 jaar
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bereiding 

1)  Meng 80 g hazelnoten met de bloem en de suiker.

2)  Voeg het ei en de stukjes boter erbij.

3)  Roer alles tot een glad deeg.

4)  Laat het deeg minstens een uur rusten in de koelkast.

5)  Verwarm de oven voor op 200 °C.

6)  Rol het deeg tot een staafje en snij in stukjes.

7)  Leg de koekjes op een bakplaat met bakpapier en strooi er de vanillesuiker en 
de rest van de noten over. Druk de koekjes lichtjes plat.

8)  Bak 10 minuten in de oven.

9)  Laat de koekjes afkoelen op de bakrooster.

 

Deze koekjes bak ik altijd met plezier 
want ze zijn lekker én makkelijk om te maken.

Margrit Tukk
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ingrediënten

50 g bloemsuiker
50 g zachte boter
1              eiwit
60 g bloem
1 el gesmolten boter
100 g dessertchocolade 

© Jelle Vermeersch

© M. Orr 2015

KATTENTONGEN
15 stuks – Margrit Tukk – 93 jaar
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bereiding 

1)  Klop de boter en de suiker romig.

2)  Voeg het eiwit en de gezeefde bloem toe.

3)  Verwarm de oven voor op 200 °C.

4)  Doe het deeg in een spuitzak en spuit reepjes van ongeveer 5 cm op een  
bakplaat met bakpapier.

5)  Bak 6 minuten in het midden van je oven tot de randen goudbruin zijn.

6)  Laat de koekjes afkoelen op een bakrooster.

7)  Smelt de chocolade au bain-marie samen met de boter.

8)  Smeer de onderkant van de koekjes in met het chocolademengsel en laat 
afkoelen.

9)  Bewaar de koekjes in een koekjesblik.

 

Deze koekjes zijn makkelijk en lekker, zonder meer!

Margrit Tukk 
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ingrediënten

150 g aardbeien, in stukjes gesneden
½             citroen
50 g boter
1              ei
60 g melkchocoladedruppels
150 g bloem
80 g suiker
1              vanillestokje
1 tl bakpoeder
¼ tl zout

© Jelle Vermeersch

©  http://nl.up-wallpaper.com

CHOCOLADEKOEKJES MET AARDBEI
25 stuks – Gabriella Szacsuki – 58 jaar
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bereiding 

1)  Verwarm de oven voor op 180 °C.

2)  Meng de boter, de suiker en voeg al roerend het losgeklopte ei toe.

3)  Meng de bloem, het bakpoeder en het zout en voeg dit toe aan het    
eimengsel.

4)  Klopt de massa op tot een beslag. 

5)  Voeg de aardbeien en de chocoladedruppels toe.

6)  Schep kleine hoopjes deeg op een bakplaat met bakpapier.

7)  Bak 10 à 12 minuten in de oven.

8)  Laat de koekjes afkoelen op een bakrooster.

 

Dit receptje haalde ik uit een nummer van Libelle. Lekker!

Gabriella Szacsuki
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ingrediënten

500 g bloem
250 g honing
80 g boter
80 g suiker
1              ei
1 tl bicarbonaat
¼ tl kaneelpoeder
1 à 2 gebroken kruidnagels
½             citroen (zeste)

© Jelle Vermeersch

HONINGKOEKJES
35 stuks – Gabriella Szacsuki – 58 jaar
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bereiding 

1)  Meng de honing, boter, suiker, kruiden en zeste door elkaar.

2)  Voeg het ei en de bloem toe.

3)  Kneed alles tot een deegbal.

4)  Verpak het deeg in plasticfolie en laat het minstens vier uur rusten in de   
koelkast.

5)  Verwarm de oven voor op 180 °C.

6)  Rol het deeg uit en steek kleine, platte rondjes uit en leg ze op een    
bakplaat met bakpapier.

7)  Bak ongeveer 5 minuten in de oven. 
  Kijk regelmatig of de koekjes niet aanbranden!

8)  Laat de koekjes afkoelen op een bakrooster en bewaar ze in een    
koekjesblik.
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ingrediënten

135 g koude roomboter
50 g suiker
1              eidooier
100 g tarwebloem
75 g maïzenabloem
2 el amandelschilfers
100 g confituur (bramen, aardbeien, frambozen, ...)

© Jelle Vermeersch

KONFITUURDAALDERS
35 stuks - Gabriella Szacsuki – 58 jaar
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bereiding 

1)  Meng alle ingrediënten goed samen, met uitzondering van de confituur.

2)  Kneed tot een deegbal, dek af met plasticfolie en laat minstens twee uur   
rusten in de koelkast.

3)  Verwarm de oven voor op 175 °C.

4)  Verdeel het deeg in 35 balletjes en plaats ze op een bakplaat met    
bakpapier.

5)  Duw elk balletje plat met je duim en schep in het kuiltje een lepeltje    
confituur.

6)  Bak 15 minuten in de oven.

7)  Laat de koekjes afkoelen op een bakrooster.

 

Ik bak met plezier deze lekkere koekjes uit m’n eigen kindertijd.

Gabriella Szacsuki
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ingrediënten

250 g ongezouten roomboter
250 g chocolade
150 g suiker
150 g bloem
150 g amandelschilfers
150 g broyage
5  eidooiers
5  eiwitten

© Jelle Vermeersch

CHOCOLADE-AMANDELKOEKJE
20 stuks - Steven Lievens - 38 jaar
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bereiding 

1)  Verwarm de oven voor op 175 °C.

2)  Plet de roomboter en voeg de suiker en de bloem toe.

3)  Meng de eidooiers er één voor één door.

4)  Klop het eiwit stijf en voeg voorzichtig de broyage er aan toe.

5)  Meng nu alles samen en roer er als laatste de amandelschilfers onder.

6)  Vorm 20 balletjes uit het deeg en leg ze op de bakplaat met bakpapier.

7)  Bak 15 à 20 minuten in de oven.

8)  Laat de koekjes afkoelen op een bakrooster.

9)  Smelt de chocolade au bain-marie.

10) Doop de koekjes voor de helft in de chocolade en laat ze verder afkoelen. 

Dit recept dateert uit de 19e eeuw. Mijn overgrootmoeder was de eerste die 
dit chocolade-amandelkoekje maakte. Haar recept werd doorgegeven van 

dochter op dochter tot ik het uiteindelijk in handen kreeg.

Steven Lievens
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ingrediënten

80 g rietsuiker
100 g zelfrijzend bakmeel
2 zakjes vanillesuiker
150 g  boter
1              ei
195 g havermout 

© Jelle Vermeersch

© Jessica Pallas

HAVERMOUTKOEKJES
25 stuks - Fanny Leenknecht – 30 jaar
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bereiding 

1)  Meng alle ingrediënten samen en vorm een mooie deegrol.

2)  Verpak het deeg in plasticfolie en laat minstens een uur afkoelen in de 
koelkast.

3)  Verwarm de oven voor op 180 °C.

4)  Snij schijfjes van 1 cm en leg ze op een bakplaat met bakpapier. Zorg    
voor voldoende ruimte tussen de koekjes, ze rijzen nog wel wat.

5)  Bak 10 à 15 minuten in de oven.

6)  Laat de koekjes afkoelen op een bakrooster.

 

Dit zijn voor mij de lekkerste koekjes om op te eten met je beste vriendinnen. 
Je eet er eentje van en wil er meteen meer!

Fanny Leenknecht 
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ingrediënten

140 g suiker
2              eidooiers
140 g boter
200 g gehakte amandelen
100 g bloem
1 tl          kaneel
150 g chocopasta

© Jelle Vermeersch

LANDELIJKE KOEKJES
20 stuks – Robbert Coucke – 19 jaar
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bereiding 

1)  Kneed de boter met de suiker en de eieren.

2)  Voeg er de gehakte amandelen, de bloem en de kaneel aan toe.

3)  Vorm een grote worst en snij er schijfjes van ongeveer 2 cm van. Rol elk schijfje 
tot een bolletje.

4)  Verwarm de oven voor op 180 °C.

5)  Leg de koekjes op een bakplaat met bakpapier en maak een kuiltje in het 
midden met je duim.

6)  Vul de kuiltjes op met chocopasta.

7)  Bak 20 minuten in de oven.

8)  Laat de koekjes afkoelen op een bakrooster.

 

Dit recept komt uit het ‘Nutella kookboek’. Mijn oma bakt deze koekjes 
wanneer ik verdrietig ben omdat de dinosaurussen dood zijn.

Robbert Coucke 
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ingrediënten

240 g bloem
30 g cacao
1 tl bakpoeder
120 g boter
190 g suiker
1              ei
6 cl karnemelk

voor de vulling

225 g marshmallows
4 el water
180 g zachte boter
2 el bloemsuiker

© Jelle Vermeersch

WHOOPIE PIE MET CACAO EN MARSHMALLOWS
16 stuks – Jana Verhelst – 20 jaar
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bereiding 

vulling

1)  Smelt de marshmallows samen met het water op een zacht vuurtje en laat het 
mengsel afkoelen.

2)  Klop de boter op met de poedersuiker en meng dit door de 
marshmallowcrème.

koekjes

1)  Verwarm de oven voor op 170 °C.

2)  Klop de boter en suiker op en voeg er het ei en de karnemelk aan toe.

3)  Meng de andere ingrediënten in een andere kom.

4)  Voeg beide massa’s samen tot een mooi geheel.

5)  Verdeel het deeg in kleine balletjes over je bakplaten met bakpapier.

6)  Bak 15 minuten in de oven.

7)  Laat de koekjes 5 minuten afkoelen op een bakrooster.

8)  Smeer een laagje marshmallowcrème tussen twee koekjes.

9)  Bewaar de koekjes in de koelkast.

Dit recept doet me denken aan de laatste dag van kamp wanneer we 
marshmallows op het kampvuur roosteren…

Jana Verhelst
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ingrediënten

150 g zachte boter
150 g suiker
1 zakje vanillesuiker
3              eieren
150 g amandelpoeder
70 g zelfrijzende bloem
100 g abrikozenconfituur
2  rollen bladerdeeg

nodig: kleine taartvormpjes

© Jelle Vermeersch

© http://www.cuisineactuelle.fr

MINI FRANGIPANEKOEKJES
20 stuks - Sofie Hanssens – 33 jaar
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bereiding 

1)  Meng de boter met de suiker.

2)  Voeg er de eieren, de bloem en het amandelpoeder aan toe tot je een gladde 
massa bekomt.

3)  Snij kleine cirkeltjes uit het bladerdeeg en leg ze in een mini     
taartvormpje.

4)  Verwarm de oven voor op 180 °C.

5)  Doe in elk vormpje wat abrikozenconfituur en daarbovenop een flinke lepel 
beslag.

6)  Bak 20 minuten in de oven.

7)  Laat de taartjes afkoelen op een bakrooster.

 

Dit is een oud receptje dat ik ooit kreeg van een collega. Iedereen is er altijd 
als de kippen bij wanneer ik dit meebreng naar het werk.

Sofie Hanssens 
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