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Kookboek Kinderopvang Beleef 
	

	
	
	
Succes recepten  

 
1) Appel-kaneel muffins 
2) Groentesoep 
3) Rozijnenbollen 
4) Pindakaas 
5) Appelmoes 
6) Wafelhuisjes (KMA) 
7) Blauwe bessen scones 
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Appel kaneel muffins 24st 
 

o 1,5 appel 
o 100 gram rozijnen 
o 2 tl kaneel 
o 2 tl vanille essence 
o 1 tl bakpoeder 
o 75 gram Wajang boter op kamertemp. 
o 200 gram ongezoete (!) appelmoes 
o 250 gram zelfrijzend bakmeel 

 
 

Verwarm de oven voor op 190 graden. Klop de boter romig 
los met het ei & de vanille essence. Schil 1 appel, 
verwijder klokhuis en snijd in blokjes, meng deze met de 
appelmoes door het beslag. Voeg hier de rozijnen, 
bakpoeder, kaneel en bloem aan toe – goed doorroeren. 
Verdeel deze mix gelijkmatig over 24 cupcakevormpjes. 
Schaaf nu van de overgebleven appel dunne plakjes en top 
daar de cupcakes mee af, zet zo’n 15min in de oven. 
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Groentesoep 
 

 
o 250 gram fijne soepgroente 
o 2 rundvlees bouillonblokjes  
o 2 liter water 
o 2 handjes courgette “spaghetti” 
o 50 gram letter vermicelli 
o 200 gram runder gehakt 
o snuf zout & peper 
o ½ tl kerriepoeder 

 
 
Breng het water aan de kook met de bouillonblokjes, voeg 
de soepgroente & vermicelli hier aan toe. Kruid het gehakt 
met het zout, peper en kerrie en draai er kleine balletjes 
van, voeg deze ook toe. Laat ong. 10-15 minuten pruttelen 
en kook dan nog even kort de courgette mee. 
 
 

 
 
 
 
 



Copyright Kinderopvang Beleef 
	

Rozijnenbollen (flinke klus – maar ‘t wachten waard) 
 

o 300 gram rozijnen 
o een vers kopje thee 
o 500 gram bloem 
o 15 gram gedroogde gist 
o 3 el witte basterd suiker 
o 300 ml (amandel) melk  
o 2 eieren 
o 10 gram zout 
o 50 gram wajang boter 
o rasp van 1 citroen 
o 100 gram gedroogde abrikozen 
o extra bloem 

 
 
Zet een vers kopje thee en leg de rozijnen een uur te 
weken in de thee.  
Verwarm de melk tot lauwwarm, en los er de 
 basterdsuiker en gedroogde gist in op. Giet bij de bloem 
en kneed er met de hand of met de mixer met deeghaken 
(op de laagste stand) een mooi deeg van. Neem daar even 
de tijd voor: hoe langer je kneedt hoe beter het deeg 
wordt.  Vorm het tot een gladde bal en leg het in een 
kom onder een schone theedoek 20 minuten te rijzen op 
een warme plek.   
 
Laat de boter zacht worden. Scheid een ei, bewaar het eiwit 
en mix de dooier samen met het andere ei (wit en geel), 
de zachte  boter, citroenrasp en zout door elkaar.  Roer 
dit mengsel door het deeg. Giet de rozijnen af en dep ze 
droog.  Snijd de gedroogde abrikoosjes in stukjes, 
 ongeveer even groot als de rozijnen en kneed de 
 rozijnen en abrikozen door het deeg. Blijf kneden tot het 
deeg soepel en elastisch is en niet meer plakt. Misschien 
moet je wat extra  
bloem toevoegen. Maak er een bal van en laat weer 20 
minuten  rijzen onder de schone theedoek.   
 
Verwarm de oven voor op 250 graden. Haal het deeg weer 
tevoorschijn en vorm een  lange rol. Snijd de rol in 24 
gelijke delen. Het is handig om hier een weegschaal voor 
te gebruiken, want het is belangrijk dat ze even groot 
zijn. Vorm de stukjes deeg snel tot balletjes en leg die op 
een bakblik met bakpapier. Ze gaan nog rijzen dus laat 



Copyright Kinderopvang Beleef 
	

wat ruimte tussen de bollen. Zet het bakblik nog eens 20 
minuten weg zodat de bollen kunnen rijzen.   
 
Kluts dan het eiwit dat je bewaard had goed los met een 
paar druppels water en smeer met een kwastje de 
bovenkanten van alle krentenbollen in met een dun 
laagje ei.  Laat de bollen in ongeveer 15 minuten mooi 
bruin bakken en geniet van de heerlijke geur in huis   
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Pindakaas (mjam mjam) 
 

o Verse pinda’s 
 
Het is écht zo simpel als het lijkt: doe de pinda’s in de 
keukenmachine en laat draaien. Voeg evt. 1 el kokos- 
olijf- of zonnebloemolie toe. Het lijkt eerst geen 
pindakaas te worden maar heb geduld !!  
 
Variatietips: 

- brand de pinda’s vooraf 5 minuten op 180graden  
- probeer eens met een snuf zeezout, wat kokossnippers 

of stukjes pure chocolade 
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Appelmoes  
 

o Appels 
o Water 
o Citroensap  
o Evt. kaneel (niet voor kids onder de 1 jaar) 

 
 
Schil de appels en snijd ze in stukjes – dit mag best 
slordig en “chunky” dus laat de kids helpen ! Sprenkel wat 
citroensap over de stukjes en bestrooi evt met kaneel.  
Zet 15-30minuten op met water – zorg dat het niet 
droogkookt – tot de appels zacht zijn. Prak met een 
pureestamper of pureer met de staafmixer. 
 
Wil je een voorraadje maken ? Kook wat glazen potten 
uit, vul deze tot aan de rand met moes, doe ze stevig 
dicht en zet ze minimaal 12u op zn kop. Hierna zijn ze 
echt maandenlang te bewaren (maar eerlijk ? dat redden 
ze niet haha !) 
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Wafelhuisjes (KMA) 10st 
 

o 380gr bloem 
o 1 el bakpoeder 
o snuf zout 
o 2 eieren 
o 380ml amandelmelk 
o 6 el olie 
o 2 tl vanilla extract 
o evt. toppings als poedersuiker en vers fruit 

 
Roer eerst de droge ingrediënten door elkaar in de 
mengkom, voeg dan de overige spullen toe en mix tot een 
egaal mengsel. Bak de wafels op een wafelijzer & snijd 
erna in de vorm van huisjes. 
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Blauwe bessen scones  
 

o 400 gr bloem 
o 1 el bakpoeder 
o 75 gr suiker 
o 1 ei 
o 200 ml melk 
o 100 gr boter 
o rasp van een citroen 
o 150 gr blauwe bessen 
o evt jam, clotted cream of lemon curd 

 
Kneed van alle ingredienten (uitgezonderd de blauwe 
bessen !!) een soepel deegje, evt met behulp van de mixer. 
Voeg daarna de bessen toe en kneed het nog een beetje 
door. Verwarm de oven voor op 180graden en zet het 
deeg even weg in de koelkast voor ong. 30minuten.  
 
Rol het deeg zo’n 2cm dik uit en steek met een plastic 
beker cirkels uit, afhankelijk van hoe klein/groot je ze 
uitsteekt moeten ze 12-25minuten in de oven (op 
bakpapier) tot goudbruin gebakken. Lekker met blauwe 
bessen jam, clotted cream of lemon curd !! 
 

 


