Sinterklaas recepten
Taai taai
Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•

300 gram honing
een half ei
300 gram gezeefde bloem
12 gram bakpoeder
10 gram speculaaskruiden
twee ingevette vellen bakpapier

Hoe maak je het?
Meng de honing met het ei. Kneed deze massa met de gezeefde bloem, bakpoeder en
speculaaskruiden tot een soepel deeg. Laat het deeg minstens 12 uur rusten. Rol het deeg uit
tussen twee ingevette vellen bakpapier (tot het 1 cm dik is) en steek er vormpjes uit. Bak het 15
tot 20 minuten op 200 graden in een voorverwarmde oven.
Taai klusje
We versieren een taaitaai-pop m.b.v. glazuur, manna, schuimpjes en hartjes. Je kunt de taaitaaipop ook met verschillende kleuren glazuur versieren.

Zelf pepernoten bakken!
Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•

125 gram bloem
100 gram boter
125 gram zelfrijzend bakmeel
80 gram bruine basterdsuiker
2 eetlepels water
1 mespuntje zout
1 eierdooier
1 theelepel speculaaskruiden

Hoe maak je het?
Kneed alle ingrediënten door elkaar tot een soepele bal deeg. Leg deze bal een uur in de koelkast.
Smeer de bakplaat in met boter. Draai van de helft van je bol deeg allemaal kleine balletjes, ter
grootte van een knikker. Leg de kleine balletjes op gelijke afstand op de bakplaat. Je kunt van de
helft van de bol ongeveer één bakplaat vol pepernoten maken. Druk elk balletje een beetje plat
met je duim. Bak de pepernoten in 20 minuten gaar en goudbruin op 160 º. Laat ze daarna
afkoelen. Je kunt onder het bakken alvast de volgende portie maken.

Schuimpjes

Klaarzetten:
mixer
grote schaal
azijn
keukenrol
bakplaat
taartrooster
Benodigdheden:
3 eiwitten(het slijm)
375 gram poedersuiker

Bereiding:
Oven op laagste stand voor verwarmen.
Mixer en grote schaal ontvetten met azijn en keukenpapier.
Nu ga je de eiwitten stijfkloppen in de schoon gemaakte kom.
Als de eiwitten stijf zijn, zeef je er 2 eetlepels poedersuiker in.
Daarna
nog een minuut mixen. Schep de rest van de poedersuiker door
het mengsel.
Op een ingevette bakplaat schep je kleine hoopjes van het
schuim. Bak die schuimpjes in 2 uur in de voorverwarmde oven op
de laagste stand.
Na het bakken schuimpjes laten afkoelen op een taartrooster.

Room borstplaat

Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•

200 gram fijne kristalsuiker
4 eetlepels
25 gram roomboter
enkele druppels essence (bijvoorbeeld druppels
koffie, amandalextract, cacaopoeder of rum)
bakpapier
borstplaatvormen (vormpjes voor koekjes bakken, zoals een hartje,sterretje of bloem)
bakplaat

Werkwijze: Haal de bakplaat uit de oven en leg het bakpapier op de bakplaat. De vormpjes een
beetje nat maken en erop leggen. In een steelpannetje de suiker en de roomboter al roerende op
een laag vuur met een houten lepel aan de kook brengen. De suiker moet smelten. Wanneer de
suiker als een dunnen draad aan de lepel blijft hangen de pan van het vuur nemen. Nu kan je de
essence erdoor doen.
Met de houten lepel blijf je goed roeren in de pan, het mengsel moet snel afkoelen. Denk ook
goed aan de randjes van de pan. Roer net zolang totdat je een soort krassend geluid hoort.
Doe dan het mengsel direct in de vormpjes, druk het iedere keer goed aan zodat je mooie
gevulde en vooral gladde vormpjes krijgt. Dit moet je wel een beetje snel doen, want anders gaat
het stollen.
Na ongeveer 15 minuten moet je de vormpjes omdraaien. Dit doe je door ze eerst een beetje los
te maken van het bakpapier. Het beste kan je dit doen door een beetje heen en weer te gaan met
de bakplaat. Draai de vormpjes om en laat deze kant ook weer goed drogen. Na weer ongeveer 15
minuten kan je de vormpjes eraf halen. Kijk wel goed of de borstplaat helemaal droog is anders
breken de vormpjes en dat zou zonde zijn van al je werk.

Marsepein
Benodigheden:

* 300 gram poedersuiker
* 4 eetlepels bloem
* 100 gram boter
* 4 druppels amandelextract
* verschillende kleuren bakkleurstof
Werkwijze: Kneed alles goed door elkaar tot een bal. De marsepein kun je kleuren door er wat

druppels bakkleurstof aan toe te voegen.
Wanneer je geen kleurstof kan vinden of het niet mag eten dan kan je ook bietensap gebruiken voor
rode marsepein, of reine-claudesiroop voor groene marsepein of wortelsap voor oranje marsepein.
Je kan er nu leuke dingen van maken zoals poppetjes, diertjes, vruchten enz.

Speculaasbrokken
Benodigheden:
250 gram zelfrijzend bakmeel
125 gram donkerbruine bastersuiker
2 eetlepels speculaaskruiden
175 gram roomboter
snufje zout
50 gram blanke gehalveerde amandelen
Werkwijze: Doe in de kom het bakmeel, de suiker, het
zout en de speculaaskruiden en meng dit goed. Voeg dan de boter toe en ga lekker met je handen
(die je natuurlijk wel hebt gewassen) alles mengen tot een soepel deeg en maak er een bal van.
Doe de deegbal in de folie en laat de bal 2 tot 3 dagen in de koelkast liggen. Hoe langer de bal in
de koelkast ligt hoe lekkerder de speculaas zal worden.
Verwarm de oven voor op 175 ºC. Haal de bakplaat uit de oven en doe er bakpapier op. Op het
schoongemaakte aanrecht doe je lekker wat bloem en rol de bal uit in grote rechthoek van
ongeveer 1 cm dik.
Leg daarna de deeglap op de bakplaat en druk de amandelen erin. Laat je wel iemand helpen? De
oven is erg heet!
Bak de speculaas in ongeveer 25-30 minuten bruin en gaar. Haal de speculaas eruit en laat het
goed afkoelen. Voordat je gaat eten kan je de speculaas in brokken breken.

