
Zelf kruidkoek bakken
Heeft u wel eens kruidkoek
gebakken? Met ons eenvoudige
recept zet u zelf in een handomdraai
een heerlijke kruidkoek op tafel.
Ideaal voor bij het ontbijt of als
tussendoortje. Het volledige recept
vindt u hieronder. Heeft u nog
vragen? Laat het ons weten.

Ingrediënten en werkwijze

Verwarm de oven voor op 175ºC en vet een bakblik in. Doe de melk, suiker en
stroop in een steelpan en verwarm dit mengsel, totdat de suiker opgelost is.
Niet laten koken. Laat dit mengsel vervolgens enkele minuten afkoelen. 
 
Meng vervolgens de droge ingrediënten - de tarwebloem, het roggemeel, de
koekkruiden, het bakpoeder en het zout - in een mengkom. Voeg de natte
ingrediënten aan de droge toe en meng door elkaar totdat het een homogene
massa is. Niet te lang doormengen. Doe het beslag in het bakblik en bak de
kruidkoek 35-40 minuten af in de voorverwarmde oven. 
 
Alternatieve ingrediënten 
U kunt dit recept lactosevrij maken door de melk te vervangen door een
plantaardige melk, zoals kokosmelk of amandelmelk. Heeft u last van een
tarweglutenintolerantie, maar kunt u spelt wel verdragen? Vervang dan de
tarwebloem door speltbloem. Wilt u een natuurlijk alternatief voor de stroop?
Vervang deze dan door kokosbloesemnectar of dadelstroop.  
 
Wilt u zelf aan de bak? Stuur ons een mail en bestel de droge ingrediënten of
kom op zaterdag langs in de molenwinkel. 
 
Veel bakplezier! 
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Zandkoekjesmix
Vergeet u onze zandkoekjesmix niet? Bij elk
zakje mix krijgt u een gratis uitsteker, zolang de
voorraad strekt. 
 
Download onze prijslijst voor een compleet
overzicht van ons assortiment. 
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