
 

ANOUK BAKT DOOR MET JOU 
5 fantastische recepten voor bij de koffie, borrel en na een diner 



 

Lieve bakkanjer,  
 
Wat leuk dat je met mijn lievelingsrecepten aan de bak gaat! Het kiezen was moeilijk, want ik heb 
zoveel favorieten en velen daarvan staan al in mijn bakboeken. Speciaal voor jou schreef ik 
daarom 5 nieuwe recepten waarmee jij de show gaat stelen!  
Met mijn stap voor stap uitleg bak jij de sterren van de hemel en verwen je iedereen met heerlijke 
tartelettes, madeleines, blondies, pompoencake en bramenmousse.  
 
Al dat lekkers vliegt niet zomaar je oven of koelkast uit. Je moet het natuurlijk wel zelf nog even 
doen, maar ik heb vertrouwen in jouw kunde en dat in combinatie met mijn kennis en ervaring, 
maakt dat het goed komt!  
Op de volgende pagina’s vind je eerst nog een aantal tips die je gaan helpen om het beste 
bakresultaat te behalen.  
 
Tag je me op Instagram @anouk.glaudemans als je een recept gemaakt hebt? Uit de leukste 
inzendingen kies ik een winnaar die gratis mee mag doen aan een live online workshop. 
 

Liefs Anouk 
 
 

 



ALS JE DIT EERST LEEST, HEB JE DE KANS OP MISBAKSELS ALWEER MET  

10% VERKLEIND EN DE KANS OP SUCCES MET 100% VERGROOT.       
 
Iedereen kan bakken, jij dus ook! Echt waar! Lees wel onderstaande tips even door, dan gaan ook 
jouw baksels fantastisch worden. 
 

• Lees het te maken recept altijd eerst helemaal door en zet de ingrediënten en het bakgerei 
klaar in de keuken.  
 

• In de ingrediëntenlijst staat vaak al wat je met een ingrediënt moet doen: fijn of grof hakken, 
op kamertemperatuur of juist koud, gesmolten enzovoort. Houd je daar aan! 

 

• Met boter bedoel ik altijd ongezouten roomboter, met noten bedoel ik altijd de ongebrande 
ongezouten variant, de eieren zijn maat M, tenzij anders vermeld. 

 

• Koop biologisch citrusfruit als je de schil gaat gebruiken in een recept. Om te raspen pak je een 
fijne rasp. Nooit het witte deel van de schil mee raspen, want die smaakt bitter. 
 

• Gebruik voor au bain-marie verwarmen een kom die sluitend op de pan met water past en het 
water niet raakt. Je wilt niet dat er stoom langs de kom komt, want dan brand je je handen of 
krijg je vocht in het product dat je verwarmt. Zeker bij chocolade kan vocht het proces enorm 
verstoren. Droog de onderkant van de kom af als je hem van de pan met heet water haalt, dan 
weet je zeker dat er geen water druppelt als je bijvoorbeeld je chocolade uitgiet. 

 

• De recepten zijn te maken met een handmixer. Soms kies ik voor de staande tafelmixer omdat 
je dan je handen vrij hebt, maar het is niet noodzakelijk.  

 

• Als er gesproken wordt over theelepel (tl) of eetlepel (el) dan gaat het over het gebruik van 
afgestreken maatlepels die tegenwoordig bij allerlei winkels te koop zijn. 
 

• Alle recepten worden gebakken op de ovenstand ‘boven- en onderwarmte’ tenzij anders 
vermeld. 

 

• De baktemperaturen en -tijden zijn richtlijnen. Iedere oven is anders dus blijf kijken, voelen en 
ruiken in de laatste 5-10 minuten van de aangegeven baktijd. Dan weet je wat jouw baksel nog 
nodig heeft. 

 
AAN DE BAK! 
Tot slot wil ik nog zeggen, ga bakken en deel uit, dat voelt goed! Durf nieuwe dingen te proberen, 
halveer of verdubbel een recept of vervang een ingrediënt. Wat kan er gebeuren? Misschien is het 
niet lekker, maar dan heb je weer iets geleerd en stel je je handelen bij voor de volgende keer. 
Echt waar je kunt het! 
 
 

Op de inhoud van dit e-book berust copyright. Het is niet toegestaan om de tekst, beelden en/of recepten te kopiëren en/of te delen met derden 
zonder toestemming van de auteur. November 2022. 



 

TARTELETTES MET ZOMERFRUIT 



TARTELETTES MET ZOMERFRUIT 
 
 
Tartelettes zijn gebakjes waar je alle kanten mee op kunt. Vul ze met banketbakkersroom, fruitmousse, Zwitserse 
room, karamel of ganache en decoreer met fruit, nootjes, chocolade of koekkruimels. Echt een gebakje om 
helemaal naar jouw wens te maken. Loopt het water je al in de mond?  
 
INGREDIËNTEN VOOR 16 STUKS 
Zanddeeg  
240 g bloem + extra om te bestuiven 
100 g poedersuiker 
40 g amandelmeel 
1 mespunt zout 
150 g boter, koud en in blokjes 
1 ei, losgeklopt 
 
Ganache 
175 g slagroom 
1 tl honing 
½ tl kaneel 
175 g pure chocolade, minimaal 70%, fijngehakt 
 
Decoratie 
vers zomerfruit 
 
 

BAKGEREI 
plasticfolie 
deegroller 
uitsteker rond met diameter 10 cm 
bakpapier 
16 bakringen met diameter 7 cm  
hittebestendige kom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1 VOORBEREIDEN 
Meng de bloem, de poedersuiker, het amandelmeel en het zout in een grote kom. Voeg de boter toe en kneed met 
je handen tot een kruimeldeeg. Voeg twee eetlepels ei toe en kneed tot een samenhangend deeg. Is het deeg te 
droog en bindt het niet goed, kneed dan nog even door. De warmte van je handen, maakt de boter zacht zodat je 
een mooi deeg krijgt. Lukt dit niet, voeg dan nog een eetlepel ei toe, maar zorg dat het deeg niet te nat en 
plakkerig wordt. Voeg zeker geen water toe! 
 
Vorm het deeg tot een platte schijf, verpak in plasticfolie en leg minimaal een uur in de koelkast. 
Het is nog beter om het deeg een dag van tevoren te maken en een nacht te laten rusten in de koelkast. 
 
2 BAKKEN 
Bestuif je werkblad licht met bloem. Rol het zanddeeg met de deegroller uit tot een plak met een dikte van 2-3 
millimeter. Pak een ronde uitsteker met een diameter van 10 centimeter en steek cirkels uit. 
 
Leg bakpapier op een snijplank en zet de bakringen erop. Fonceer de bakringen, snijd de randen bij en prik met 
een vork gaatjes in de bodem. Zet de snijplank met bakringen een half uur in de vriezer. Verwarm na 15 minuten 
de oven voor op 180ºC.  
 
Zet de tartelettes rechtstreeks uit de vriezer op een bakplaat bekleed met bakpapier. Bak de tartelettes in het 
midden van de oven in 20-25 minuten goudbruin en gaar. Haal na het bakken meteen de ringen eraf en laat de 
tartelettes afkoelen op een rooster. 
 
3 VULLEN 
Verwarm de slagroom, honing en kaneel in een steelpan totdat het bijna kookt. Laat het niet koken, want dan krijg 
je misschien een velletje. Schenk de warme op smaak gebrachte slagroom over de fijngehakte chocolade en laat 2 
minuten staan. Roer rustig met een spatel door en blijf roeren totdat alle chocolade is gesmolten en je een gladde, 
glanzende ganache hebt.  
 
Vul de tartelettes tot de rand met de chocolade ganache. Decoreer de tartelettes met het fruit.  
 
TIPS 
Heb je geen bakringen, gebruik dan een metalen muffin bakblik. Vet het bakblik goed in en bestuif licht met bloem.  
 
Heb je geen uitsteker gebruik dan een glas of een kommetje met dezelfde diameter. 
 
Overgebleven zanddeeg kun je goed invriezen.  
 
Gebruik een spuitzak om de tartelettes nog netter met ganache te vullen. 
 
Decoreer ze ook eens met koekkruimels, nootjes of sprinkles. 
 
De tartelettes zijn in de koelkast 3 dagen houdbaar en zonder fruit prima in te vriezen. Laat ze eerst op 
kamertemperatuur komen voordat je ze eet. 
 

 
 
 
  



 

CITROEN MADELEINES 



CITROEN MADELEINES 
 
 
Super hip bij de koffie of thee! De hoeveelheid hangt af van de maat madeleine vorm die je gebruikt. Ik gebruik 
een middenmaat van siliconen, dus geen mini maar ook geen maxi vorm. 
Mijn siliconen bakvorm zorgt voor een goudbruine knapperige rand en een zachte binnenkant bij de madeleine. 
 
INGREDIËNTEN VOOR 20 STUKS 
100 g boter + extra om in te vetten 
2 kleine eieren 
65 g fijne kristalsuiker 
25 g volle melk 
15 g honing 
1 citroen, rasp 
100 g bloem + extra om te bestuiven 
5 g bakpoeder 
1 mespunt zout 
 
BAKGEREI 
zeef 
plasticfolie 
siliconen madeleine bakvorm  
bakpapier 
 
1 VOORBEREIDEN 
Smelt de boter in een steelpan en laat op middelmatig vuur bruin worden totdat er een nootachtige geur ontstaat. 
Dit duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Laat de boter afkoelen, maar niet stollen. 
 
2 BESLAG 
Roer in een kom de eieren en de suiker met een garde door. Voeg de melk, de honing en de geraspte gele schil van 
de citroen toe en roer door.  
 
Meng in een andere kom de bloem, het bakpoeder en het zout. Zeef deze droge ingrediënten boven het eimengsel 
en roer door met de garde tot een egaal gemengd beslag. Voeg tot slot de afgekoelde gesmolten boter toe. 
 
Dek de kom af met plasticfolie en laat het beslag minimaal 6 uur en maximaal 24 uur rusten in de koelkast. 
 
3 BAKKEN 
Verwarm de oven voor op 230ºC. Vet de bakvorm dun in met boter en bestuif licht met bloem. 
Schep het beslag in een spuitzak en vul de bakvorm steeds voor twee derde met beslag. Zet de bakvorm op de 
bakplaat in het midden van de oven. Bak de madeleines 3-4 minuten op 230ºC, verlaag dan de temperatuur naar 
200ºC (laat de madeleines in de oven staan) en bak nogmaals 3-4 minuten. 
Haal de bakvorm uit de oven, wacht 5 minuten voordat je de madeleines uit de vorm haalt en verder laat afkoelen 
op een rooster. Heb je beslag over, herhaal dan het vullen en afbakken. 
 
TIPS 
Heb je geen spuitzak verdeel het beslag dan met twee theelepels over de bakvorm. 
 
Maak een citroenglazuur van gelijke delen poedersuiker en citroensap en doop de madeleines aan één kant hierin. 
 
De madeleines zijn in een afgesloten trommel 2 dagen houdbaar en in de koelkast 5 dagen. Laat ze eerst op 
kamertemperatuur komen voordat je ze eet. 
 



  



 

BLONDIES MET GEZOUTEN CASHEWNOTEN 



BLONDIES MET GEZOUTEN CASHEWNOTEN 
 
 
Blondies zijn de tegenhanger van brownies. Ik vind het lekker om een nootje toe te voegen voor extra crunch in 
deze smeuïge blondie. De gezouten cashewnoten zorgen voor een stoere bite! 
 
INGREDIËNTEN VOOR 15 STUKS 
150 g boter + extra om in te vetten 
200 g witte chocolade, fijngehakt 
3 eieren 
125 g lichtbruine basterdsuiker 
100 g bloem 
75 g gezouten gebrande cashewnoten, grof gehakt 
 
BAKGEREI 
bakvorm van 18 x 28 cm 
bakpapier 
hittebestendige kom 
handmixer  
zeef 
 
1 VOORBEREIDEN 
Verwarm de oven voor op 180ºC. Vet de bakvorm in met boter en bekleed deze met bakpapier.  
Smelt de boter en 150 gram witte chocolade in een hittebestendige kom au bain-marie. Haal de kom van de pan 
met heet water als de boter en chocolade voor drie vierde gesmolten zijn, anders wordt het te heet en witte 
chocolade verbrandt snel. De rest smelt verder door de warmte in de kom. Roer door met een spatel en laat 10 
minuten afkoelen. 
 
2 BESLAG 
Voeg de eieren en de basterdsuiker samen in een kom en klop 5 minuten met de mixer met gardes tot een romig 
en wit geheel. Zeef de bloem boven het beslag en klop door tot je een mooi glad gemengd beslag hebt. Voeg de 
gesmolten chocolade met boter toe en klop nog 30 seconden rustig door. Voeg de overige witte chocolade toe en 
schep met een spatel door het beslag. 
 
3 BAKKEN 
Stort het beslag in de bakvorm en verdeel de cashewnoten over het beslag. Zet de bakvorm op het rooster in het 
midden van de oven. Bak de blondies in 30-33 minuten goudbruin en gaar. Haal de bakvorm uit de oven en laat de 
blondies 2 uur afkoelen in de vorm voordat je blokjes gaat snijden. 
 
TIPS 
Maak de blondies ook een keer met gezouten macadamianoten, amandelen of pecannoten. Het zoute en 
knapperige van de noten gaat goed met het zoete smeuïge van de blondie. 
 
De blondies zijn in een afgesloten trommel 2 dagen houdbaar en in de koelkast 5 dagen. Laat ze eerst op 

kamertemperatuur komen voordat je ze eet, dan hebben ze de meeste smaak.  



 

BRAMENMOUSSE 



BRAMENMOUSSE 
 
 
Als je dit recept eenmaal gemaakt hebt, komt er bij jou geen fruitmousse uit een pakje meer op tafel! 
 
INGREDIËNTEN VOOR 8 PERSONEN 
4 gelatineblaadjes 
150 g diepvries bramen, ontdooid 
300 g slagroom 
3 eieren  
180 g fijne kristalsuiker 
8-16 verse bramen 
 
BAKGEREI 
staafmixer 
staande tafelmixer 
keukenthermometer 
 
1 VOORBEREIDEN 
Week de gelatineblaadjes minimaal 20 minuten in een kom met koud water.  
Pureer de ontdooide bramen met de staafmixer.  
Klop de slagroom met de staande tafelmixer met de garde lobbig en zet in de koelkast. 
 
2 BEREIDEN 
Splits de eieren en weeg 90 gram eiwit af. De eidooiers worden niet gebruikt. Klop in een vetvrije kom van de 
staande tafelmixer het eiwit met de garde op. Als het eiwit stijf begint te worden, voeg je geleidelijk 20 gram 
kristalsuiker toe. Klop door totdat je glanzende en stijve pieken eiwitschuim hebt. 
Breng tegelijkertijd in een steelpan 50 gram water met de overgebleven kristalsuiker aan de kook en verwarm tot 
120ºC. Gebruik de keukenthermometer om de temperatuur te bepalen. Zet de mixer op de laagste stand en giet in 
een dunne straal het suikerwater bij het eiwit. Knijp de gelatine uit en laat de gelatineblaadjes smelten in het 
warme steelpannetje. Voeg meteen toe aan de nog warme meringue. Zet de mixer weer op middelhoge stand en 
klop door totdat de meringue op kamertemperatuur is. 
 
Voeg de bramenpuree toe en mix 15 seconden door. Haal de kom van de mixer, voeg de slagroom in drie delen toe 
en roer met een spatel tot een homogene mousse. Verdeel de mousse over 8 glaasjes en decoreer met verse 
bramen. Zet minimaal 1 uur in de koelkast om op te stijven. 
 
TIPS 
Van de eidooiers die over zijn, maak je banketbakkersroom, lemon curd of mayonaise. 
 
Natuurlijk kun je dit recept ook maken met een handmixer. Schakel dan extra helpende handjes in en let op met de 
warme suikersiroop. 
 
Gebruik een spuitzak om de glaasjes nog netter te vullen. 
 
De mousse is in de koelkast 3 dagen houdbaar. Zonder verse bramen is de mousse goed in te vriezen. 

  



  



 

HARTIGE POMPOENCAKE 



HARTIGE POMPOENCAKE 
 
 
Wie zegt dat hartige cake niet lekker is? Ik vind het ideaal bij een kop soep, op de borrelplank of als tussendoortje. 
 
INGREDIËNTEN VOOR 12 PLAKKEN 
250 g pompoen, geschild en in blokjes  
4 eieren 
100 g kokosolie, gesmolten 
75 g rozijnen 
50 g pompoenpitten 
100 g gebrande pecannoten, grof gehakt 
100 g bloem 
250 g amandelmeel 
1 tl bakpoeder 
1 tl baking soda 
2 tl koek- en speculaaskruiden 
1 mespunt zout 
 
BAKGEREI 
bakpapier 
cakevorm van 30 cm 

 

 

 
1 VOORBEREIDEN 
Verwarm de oven voor op 170ºC. Verdeel de blokjes pompoen over een bakplaat bekleed met bakpapier en gaar 
de pompoen in 20-30 minuten. Prik er af en toe met een vork in om de gaarheid te controleren. Prak de pompoen 
met een vork tot een grove puree, zet opzij en laat afkoelen.  
 
Vet de cakevorm in met een beetje van de gesmolten kokosolie en bekleed met bakpapier. 
 
2 BESLAG 
Verwarm de oven voor op 170ºC. Roer in een kom de eieren met de afgekoelde pompoenpuree met een garde 
door. Voeg de kokosolie, rozijnen, pompoenpitten en pecannoten toe en roer door. 
 
Meng in een andere kom de bloem, het amandelmeel, het bakpoeder, de baking soda, de koek- en 
speculaaskruiden en het zout. Zeef deze droge ingrediënten boven het pompoen eimengsel en roer met een spatel 
door tot een goed gemengd beslag.  
 
3 BAKKEN 
Stort het beslag in de cakevorm. Zet de cakevorm op het rooster in het midden van de oven en bak de cake in  
50-55 minuten gaar of totdat een prikker er droog uitkomt. Laat een half uur afkoelen en haal dan uit de vorm.  
 
TIPS 
Deze cake is lauwwarm het lekkerste. Snijd de cake in plakken, beleg iedere plak met geitenkaas of brie, verdeel 
honing erover en decoreer met pecannoten, walnoten of amandel. 
 
De cake is in een afgesloten trommel 2 dagen houdbaar en in de koelkast 5 dagen. Laat eerst op 
kamertemperatuur komen voordat je de cake eet of verwarm een plakje cake in je broodrooster. 
  



WAUW, JE BENT HELEMAAL TOT HIER GEKOMEN MET LEZEN EN IK HOOP 
DAT JE GEÏNSPIREERD BENT OM IETS LEKKERS TE GAAN MAKEN. LAAT ME 

ZEKER WETEN WAT JE VAN DEZE RECEPTEN VINDT. 

 
 
Heb je behoefte aan meer tips en inspiratie? Volg me dan op Instagram @anouk.glaudemans en op Facebook 
@anoukbakt. Hier deel ik recepten, bakinspiratie, baktips, ga ik live en deel ik de allerleukste acties. 
  
Wil je samen met mij aan de bak online of in de kookstudio, doe dan mee met mijn workshops. Kijk op 
www.anoukbaktdoor.nl voor de agenda van de gezelligste en meest leerzame workshops. 
  

Tijdens deze workshops deel ik nog veel meer tips, laat ik je verliefd worden (en blijven      ) op bakken en ervaren 
dat ook jij zeer smakelijke zoete en hartige baksels kunt maken. Bakken vanaf de basis, daar sta ik voor. Ik laat jou 
graag zien hoe makkelijk het is en dat je zelfs goedkoper uit kunt zijn dan wanneer je een kant en klare mix koopt. 
 

Liefs Anouk 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Op de inhoud van dit e-book berust copyright. Het is niet toegestaan om de tekst, beelden en/of recepten te kopiëren en/of te delen met derden 
zonder toestemming van de auteur. November 2022. 
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