R E D V E LV E T C H R I STMAS CO O KI E S
Met witte chocoladestukjes

Boodschappenlijstje
Ingrediënten voor 12 koekjes
220 gram zelfrijzend bakmeel
160 gram roomboter (koud in blokjes)
135 gram kristalsuiker
80 gram lichtbruine basterdsuiker
35 ml karnemelk
25 gram cacaopoeder
15 gram maïzena
1,5 eidooier
1 ¼ tl vanille extract
¾ tl zout
¾ tl baking soda (let op, dat is geen bakpoeder)
1 ¼ tl appelcider azijn of citroensap
1 ¼ tl rode kleurstof
150 gram witte chocolade (110 gram + 40
gram voor later) gehakt of druppels
Benodigdheden
Mixer (hand of losstaand)
Mengkom
Bakpapier
Ronde koekjes uitsteker
IJslepel

De perfecte koekjes voor deze kerst! Om gezellig op te eten met jouw family
tijdens de Mozaiek kerst-livestreams of om uit te delen aan anderen.
@jobakt

Wij zijn benieuwd naar jouw creatie!
Deel jouw foto met #Mozaiekfamily

STA P P ENPLA N

1. Verwarm de oven voor op 175 graden
(boven en onderwarmte). Mix de roomboter
met de kristalsuiker en de lichtbruine
basterdsuiker tot het een romig mengsel is.

2. Voeg het vanille extract en het zout toe.

3. Voeg vervolgens de karnemelk, kleurstof en
de eidooiers toe. Mix dit op een lage stand.

4. Voeg vervolgens het zelfrijzend bakmeel,
de maïzena en het cacaopoeder toe en mix
dit.

5. Meng de bakingsoda met het citroensap of
de appelciderazijn. Dit zal wat gaan bruisen.
Voeg dit toe aan het deeg

6. Voeg vervolgens 110 gram witte
chocoladestukjes toe.

7. Maak met een ijslepel bolletjes en leg die
op een met bakpapier bekleden bakplaat.
Leg de bolletjes goed uit elkaar, want de
koekjes lopen flink uit tijdens het bakken.

8. Bak de koekjes 6 minuten. Druk er dan
nog wat witte chocolade stukjes in en bak de
koekjes nog eens 5 minuten.

Tip! Wil je mooie ronde koekjes? Gebruik dan een ronde koekjes uitsteker ná het bakken.
Als de koekjes uit de oven zijn, zijn ze nog zacht. Plaats de ronde koekjes uitsteker om de
koek en draai deze rond. Je koekjes koelen in een perfecte, ronde vorm af.

