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Voor cadeautjes 
van de Sint ben ik 
misschien net 
een tikje te oud 
maar mee snoepen 
mag natuurlijk wel! 
Speculaaskoekjes, 
een marsepeinrol, 
pannenkoeken royal
of dronken 
mandarijntjes... 
Laat maar komen! 
Met een topping van
mijn gloednieuwe 
Sweet Mixes 
wordt het pas een 
écht snoepfeest.

Snoepen

10 WORKSHOPS
MET SOFIE
Kan je je als kind een beter begin
van de kerstvakantie indenken dan
koekjes bakken met Sofie, in de
 keuken van haar restaurant Les
 Eleveurs in Halle? Tien kinderen tus-
sen 8 en 14 jaar mogen op zaterdag
22 december hun keukenschort
aantrekken en mee bakken en ...
proeven. Winnen is de boodschap! 

Vraag: 'Wat zit er, behalve
 kandijsuiker, nog meer in

de Sweet Mix Crispy Caramel?'
Antwoord voor 10 december via

goedleven@hln.be.

met de

Win!

Ben ik al te oud voor
een verlanglijstje?
Een brave baby zou
anders wel tof zijn...
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Speculaaskoekjes
✔ 250 gram bruine suiker
✔ 250 gram gezeefde bloem
✔ 150 gram malse boter
✔ een ei
✔ een theelepel bicarbonaat 
✔ een theelepel speculaaskruiden 
✔ snuifje zout

VOOR DE VERSIERING
✔ een eigeel
✔ een scheutje melk
✔ mix van gepelde amandelen, walnoten,
hazelnoten, pistaches... 

De zak van Zwarte Piet

Dronken mandarijntjes 
✔ 6 mandarijntjes of clementines
✔ een fles witte wijn 
✔ een kaneelstok
✔ een vanillestok
✔ Sweet Mix Crispy Caramel
✔enkele stukjes kaki (exotische vrucht) TIP

Voor de kinderen (en zwangere ma-
ma’s - haha) pocheer je de manda-
rijnen in (ongezoet) wittedruiven-
sap in plaats van wijn - het moet ook
niet té zot worden.

TIP
Een topping van Sweet Mix Crispy
Caramel geeft je ‘simpel’ manda-
rijntje een instant oppepper. Lekker
hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. 

«Eet de
 pannenkoeken op
kamertemperatuur
of warm ze nog 
even op in de oven»

SOFIE kooktSofie Dumont is de chef van Les Eleveurs in Halle.

Elke week stelt zij enkele frisse gerechten voor

die u zo kan klaarmaken bij u thuis.

VOOR DE PANNENKOEKEN 
✔ 200 gram bloem
✔ 2 eieren
✔ een halve liter melk
✔ een zakje vanillesuiker
✔ een eetlepel olie
✔ een eetlepel suiker
✔ een snuifje zout

VOOR DE VULLING
✔  6 peren
✔  500 gram kristalsuiker 
✔  500 ml water
✔  een steranijs
✔  een theelepel zwarte peperbollen
✔  rode en bruine soepveters
✔  Sweet Mix Choco Cappuccino

Pel de mandarijntjes maar haal ze
niet uit elkaar. Verwijder zoveel mo-
gelijk de witte vliesjes. 
Snij de vanillestok open en schraap
het binnenste in de wijn. Bewaar de
lege stok in de suikerpot of voor la-
ter gebruik. 
Breng de wijn met de kaneelstok
aan de kook. Schik de mandarijntjes
in een hoge ovenschaal dicht bij el-
kaar en overgiet met de hete wijn -

zorg dat ze helemaal onderstaan -
en laat verder garen in de oven, ge-
durende een kwartier op 160°C. Je
kan ze ook in een pot op het vuur
garen, maar dan heb je meer kans
dat ze stuk koken. 
Laat afkoelen in het sap. Je kunt ze
ruim een week in de koelkast bewa-
ren.  Serveer met stukjes rijpe kaki
en minichocoladecupcakes (zie re-
cept hiernaast).

Een kruising tussen een
koekje en speculaas: me
like! Vooral met die extra
krokante noten erop!
Meng alles in de keukenrobot tot
een homogeen deeg. Rol uit tot een
lange worst van maximaal 5 centi-
meter diameter, wikkel strak in huis-
houdfolie en laat 12 uur rusten in de
koelkast. 
Pak het deeg uit en snij er plakjes
van 2 à 3 mm dik van. Leg ze op een
bakpapier of siliconenvel op een
bakplaat en bestrijk (‘doreer’) met
het eigeel, aangelengd met een
scheutje melk. 
Duw hier en daar wat nootjes in het
deeg - gebruik je fantasie! Bak 20
minuten in de oven op 170°C. 
Bewaar in een koekjestrommel. 

Hoe spannend is het toch,
die ochtend van sinter-
klaas! Bij zo veel opwin-
ding past geen saaie 
boterham maar ontbijt met
gevulde pannenkoeken. 

Meng alle ingrediënten met een
klopper  tot een lopend beslag. Doe
een klontje boter in de pan en bak
de pannenkoeken aan beide kan-
ten goudbruin. Leg ze op een bord
en sluit de stapel tussendoor goed
af met huishoudfolie: zo blijven de
pannenkoeken lekker zacht.
Maak suikersiroop: verwarm het
water met de suiker, voeg de stera-
nijs en peperbollen (in een thee-
builtje) toe, roer en laat een paar mi-
nuten zacht opkoken. Schil onder-
tussen de peren en snij in blokjes.
Laat 3 tot 5 minuten - afhankelijk
van de soort en rijpheid -  zacht
meekoken. Giet af en laat uitlekken.
Leg je pannenkoek over een grote
koffiekop of mok. Duw hem in het
midden naar beneden, tot tegen de
bodem en de wanden van de mok.
Schep er enkele eetlepels peren-
blokjes in en maal er wat Sweet Mix
Choco Cappuccino overheen.
Knoop toe met een snoepveter. 

«Heb je geen
 speculaaskruiden 

in huis, maak dan je
eigen mix met een
gelijke  verhouding

kaneel, 
gemberpoeder,

nootmuskaat 
en Sweet Mix

 Amaretto Cassia»

«Maak alles 
de avond voordien klaar,
dan kan je  honderduit
mee  genieten van het
 pakjes openen»
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Minicupcakejes
✔ 125 ml Guinness 
(of een ander donker bier)

✔ 125 gram boter op kamertemperatuur
✔ 50 gram donkere chocolade
✔ 200 gram bruine suiker
✔ 70 gram yoghurt
✔ 1 ei
✔ 150 gram bloem
✔ 1 theelepel bakpoeder of bicarbonaat
✔ Sweet Mix Choco Cappuccino

Marsepeinrol in bladerdeeg
✔ een vel bladerdeeg
✔ 400 gram marsepein
✔ 2 eieren
✔ een eigeel
✔ een scheutje melk
✔ 12 à 15 gepelde amandelen
✔ Sweet Mix Amaretto Cassia

Haar: Kwa’Fuur,
 Halle. 
Kleding: Bella Belli,
 www.bellabelli.be.
Make-up: Vanessa
Van den Bussche.
Styling: Debby De
Mangelaere en
 Suzan Teirlinck,
www.lesfillesrou-
ges.be. 
Foto: Kris Vlegels,
www.krisvlegels.be.
Redactie: Laurence
Machiels.

Sweet Mixes
Wil je kunnen bakken als Sofie? 
Met de gloednieuwe Sofie Dumont
Sweet Mixes dessertmolentjes
neem je alvast een goede start. Aan
smaken geen gebrek: Amaretto
Cassia (met Amaretto en amande-
len), Choco Cappuccino (met echte
Arabica koffiebonen en donkere
chocolade) of Crispy Caramel - al-
leen al bij de namen begin je te wa-
tertanden. De krokante zoete kor-
reltjes, op basis van kandijsuiker,
strooi je royaal over een dessert of
drankje of meng je door je deeg
voor een knisperig effect. 
Vanaf nu bij Spar en Carrefour en bij
geselecteerde bakkers, 4,95 euro.
www.sofiedumont.be

TIP
Eigeel met een scheutje melk geeft
je gebak een mooie glans, maar het
is ook een excellente ‘lijm’ om eind-
jes deeg aan elkaar te kleven.

TIP
Snij de stukken niet te groot want
zo’n rol is heavy stuff. snij met een
broodmes of mes met tandjes, an-
ders kan de rol stuk gaan.

Een bolletje marsepein 
is één ding, maar een 
marsepeinrol in blader-
deeg is een ander paar
mouwen. Je kan ermee 
uitpakken, maar eerlijk 
gezegd is er niet veel bak-
kunst aan: het wow-effect
zit hem in de afwerking. 

Meng de marsepein en de eieren in
de keukenrobot. Vouw je vel blader-
deeg open; is het een rond vel, snij
dan van de vier bolle zijden een
reepje weg, tot het vierkant wordt. 
Leg het deeg op een bakvel. Giet de
marsepeinmengeling in een lange
strook in het midden van het deeg
uit en ‘kruid’ met Sweet Mix Ama-
retto Cassia. Vouw het deeg dicht
maar blijf 3 cm van de rand weg (1).
Klop het eigeel met een scheutje
melk en smeer met een borsteltje
de overgebleven reep goed in (2).

Vouw als een flap toe, duw goed aan
en druk telkens met twee vingers
een rondje in de rand. Duw telkens
het deeg tussen je vingers naar ach-
teren met een satéprikker (3). Strijk
de bovenkant in met het eigeel (4)
en duw in elk rondje een gepelde
amandel (5). Schuif in de oven en
bak 35 min. op 190°C. Laat afkoelen
en eet op kamertemperatuur.

1

2
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4
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Smelt de chocolade op een heel
zacht vuurtje of au bain marie. 
Laat afkoelen en meng met de rest
van de ingrediënten tot een glad
deeg. Voeg er een paar flinke draai-
en (circa 5 gram) van de Choco Cap-
puccino-molen aan toe. 
Vul de vormpjes met het deeg en
bak, afhankelijk van de grootte van
je cakejes, 15 tot 20 minuten op
180°C.


