
RECEPT VAN: kruidenbrandysnap Aantal stuks:   8-10 

 
INGREDIËNTEN MATERIALEN 
200 gram gezeefde poedersuiker 
75 gram melk 
75 gram gezeefde bloem 
75 gram gesmolten roomboter 
snufje 5-kruidenpoeder 
ragfijngehakte tijm en rozemarijn naar smaak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bekken 
 Garde 
 Snijplank 
 Keukenmes (batter) 
 Afvalbakje 
 Likker (keukenschraper) 
 Bolzeef 
 Weegschaal 
 Steelpannetje 
 Magnetron 
 Oven 
 Bakplaat 
 Vetvrij bakpapier of siliconenmat 
 Behang-plaatmes 
 Kartonnen eierdoos of koffiekopjes 
 Afsluitbare koekjesblik (trommel) 
 Eetlepel 
 

BEREIDINGSWIJZE OPMERKINGEN/ LETTEN OP 
1. Meng alle ingrediënten in de volgorde: 

poedersuiker, bloem, 5-kruidenpoeder, peper, 
melk, gesmolten boter, rozemarijn, tijm,.  

2. Met de garde roeren tot een glad beslag.  
3. Doe een halfvolle eetlepel met beslag op een 

bakplaat, bekleed met een siliconenmat of  
bakpapier. Wrijf het beslag dun en egaal uit tot een 
cirkel.  

4. Doe zoveel mogelijk cirkels uitwrijven op de 
bakplaat. Maar hou steeds een tussenruimte vrij 
van minimaal 5 cm. Dit i.v.m. het uitlopen van het 
beslag tijdens het bakproces.  

5. Bak vervolgens in een oven van 200 º C tot de 
koekjes mooi goudbruin zijn. 

6. Haal de bakplaat uit de oven. Wacht 60 seconden 
voordat je de koekjes van de plaat haalt. 

7. Vorm de koekjes m.b.v. een behang-plaatmes  
m.bv. hoornvormpje (rvs of zelf gemaakt met 
alluminiumfolie) tot hoorntje. Wanneer de koekjes 
zijn afgekoeld heb je krokante koekjes. 

8. Bewaar de koekjes in een afgesloten koektrommel. 
 

 Er is geen standaardmagnetron. Door de 
verscheidenheid aan vermogen is het een kwestie 
van zelf uit vogelen om te weten te komen en hoe 
lang en bij welke stand het moet duren, voordat je 
een chip hebt. 

 De gesmolten boter mag bij het mengen niet te 
heet zijn (maximaal 40 º C).  

 
 
 Niet te heftig kloppen, anders wordt het beslag te 

luchtig.  
 Hoe dunner het beslag uitgewreven is, hoe mooier 

het eindresultaat is. Maar je mag niet het bakpapier 
(gaten) in de cirkel zien.  

 
 
 Wacht ook weer niet te lang met de koekjes van de 

bakplaat af te halen. Dit i.v.m. het hard worden 
van de koekjes. Gebeurd dit toch, dan weer heel 
even in de oven. Dit helpt ook wanneer de koekjes 
oud zijn geworden. Weer terug in de oven en 
opnieuw vormen.  

 
 


