
NODIG:

(voor 12 muffins)

- 195 gram bloem

- 30 gram cacaopoeder (puur, geen Nesquick)

- 1 tl natriumbicarbonaat (baksoda)

- 1/2 tl bakpoeder

- 1/2 tl zout

- 125 gram suiker

- 200 ml sojamelk

- 2 tl appelazijn

- 1 tl vanille-extract

- 85 ml plantaardige olie (maar geen olijfolie, want die smaakt te hard door)

- 50 gram chocolate chips (of een restje Sinterklaaschocolade, 

in stukjes gebroken)

- 100 gram kruidnoten 

WERKWIJZE:

Zeef de bloem samen met baksoda, bakpoeder, cacaopoeder en zout in een kom.

Meng in een andere kom suiker, sojamelk, appelazijn, vanille-extract en plantaardige olie. Dit mengsel laat je best enkele minuten 

staan, zodat het kan ‘schiften’ (daar zorgt de azijn voor).

Verwarm de oven voor op 180°C en bekleed een muffinvorm met papiertjes (of herbruikbare siliconen vormpjes).

Meng beide mengsels en roer tot een homogeen deeg; roer niet te lang. Voeg de chocolate chips en de kruidnoten toe.

Verdeel het deeg in de muffinvormpjes en bak de muffins 20 minuten in de voorverwarmde oven op 180°C.

WEETJES

• Bewaar de muffins in de koelkast, dan worden de chocoladestukjes weer heerlijk krokant.

• Dit recept is volledig plantaardig: er worden geen eitjes, melk of boter in verwerkt. Hierdoor zijn deze muffins niet enkel 

geschikt voor mensen die veganistisch willen eten, maar ook een perfecte verwennerij voor mensen die lactose-intolerant 

zijn. 

• Klinkt het ingrediënt ‘appelazijn’ een beetje gek? In plantaardig gebak wordt dit vaak gebruikt om een heel luchtige textuur 

te verkrijgen.

• Je kan dit beslag ook in één grotere cakevorm doen; bak de cake dan 30-35 minuten en snij er – eens afgekoeld – plakjes 

van.

• Te veel muffins gebakken? Je kan ze perfect invriezen!

recept van Sofie Ballieu                 https://fiekefatjerietjes.wordpress.com/                 @fiekefatjerietjes

RECEPT - chocolademuffins met kruidnoten
December is dé maand bij uitstek voor warmte en gezelligheid, én lekker eten. Zowel de feestdagen zorgen voor (te veel) lekkers, maar we 

mogen ook Sinterklaas niet vergeten!

Kruidnoten (of pepernoten) zijn heerlijk krokante koekjes. Als kind kende ik ze niet, maar door de Nederlandse winkels bij ons (vb. Hema of 

Albert Heijn) heeft iedereen ze wel al eens gezien en/of geproefd. Ze worden vooral verkocht rond de Sinterklaasperiode, en doen een 

beetje denken aan speculaas.

Wil je graag een heerlijk gebakje maken met al die restjes van het snoepgoed van de Sint? Zoek niet langer, dit recept wil je uitproberen! 


