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Keukenprinses Marianne Sonnevelt deelt haar recepten met ons.

 Aan de slag! 

Jammie, we gaan zandkoekjes bakken! 
Denk je nu: hè, koekjes met zand erin? 

Gelukkig niet! Ze heten zo, omdat 
ze na het bakken een kruimelige 

structuur hebben, die vergeleken wordt 
met zand. We gaan onze koekjes vullen 

met jam. Bak je mee?

150 gram roomboter · 90 gram witte 
basterdsuiker · 200 gram tarwebloem 

· 1 zakje vanillesuiker · 1 ei · Snufje 
zout · Aardbeienjam

NODIG:

Zomerse 
Zandkoekjes

×  Splits het ei. We gebruiken alleen 
het eidooier.

×  Doe de bloem, basterdsuiker, 
roomboter, vanillesuiker, het 
eidooier en snufje zout in een kom 
en meng alles tot een mooi deeg. 
Met een keukenmachine gaat dit 
het handigst, maar met je handen 
kan het ook.

×  Rol het deeg tot een bal en verpak 
het in vershoudfolie.

×  Leg het deeg een uur in de koelkast 
om te koelen en te rusten.

×  Verwarm de oven voor op 175 °C.

×  Leg een vel bakpapier op een 
bakplaat.

×  Strooi wat bloem op het aanrecht 
en rol het deeg uit tot ongeveer 4 
millimeter dik.

×  Steek met een uitsteker rondjes uit 
het deeg en leg de rondjes op de 
bakplaat.

×  Bij de helft van de rondjes: maak 
met een kleine, ronde uitsteker een 
gat in het midden.

×  Bij de andere helft van de rondjes: 
smeer er een beetje jam op.

×  Leg de rondjes met het gat erin op 
de rondjes met jam.

×  Vul de gaatjes met nog een beetje 
jam.

×  Bak de koekjes ongeveer 20 
minuten in de oven, tot ze  
lichtbruin zijn. 

TIPS EN IDEEËN 
Eet smakelijk!

RECEPT

Heb je geen 
uitstekers? Dan kun 
je het grote rondje 

ook maken met een 
glas en de gaatjes 

met een appelboor of 
mesje.

Natuurlijk kun 
je elke soort jam 

gebruiken.

Doe de koekjes in een 
luchtdichte trommel 
en eet ze binnen drie 

dagen op.
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