
Geluk in een klein koekje



HOMEMADE 
 COOKIES

WILLIAM, FRANK, NELE, KATRIEN, RAF, JOLIEN, MIEKE,  
ANKE, ELS, CARINE, LEO, REINOUT, ERHAN, WERNER,  

MARC, WENDY, NIELS, DAISY, MARCEL, ALAIN  
& HET BESTUUR VAN CORDIUM

VERRAS FAMILIE, VRIENDEN EN BUREN  
MET JOUW ZELFGEBAKKEN KOEKJES!

Geluk zit vaak in een klein koekje 

Wij wensen je daarom veel (bak)plezier,  
geluk & een goede gezondheid  

in 2022!

 
 

 



Zandmannetjes

ZO MAAK JE HET

1  Mix kort de boter, suiker en vanillesuiker tot een geheel. 
Voeg de bloem toe en kneed met schone handen tot een 
zanderig deeg.

2  Maak een bol van het deeg, verpak in plastic folie en laat 
minstens 30 minuten rusten in de koelkast.

3  Haal het deeg na 30 minuten weer uit de koelkast en  
verwarm alvast de oven voor op 175 °C. Strooi wat bloem op 
je werkvlak en op je deeg, en rol met de deegroller uit tot  
0,5-1 cm dikte.

4  Steek de koekjes uit met de vormpjes en leg ze op de met 
bakpapier bedekte bakplaat.

5  Bak ze in 10-15 minuten af, of tot de randjes mooi goud-
bruin zijn. Laat de koekjes nog even afkoelen zodat ze wat 
steviger worden. Smakelijk!

INGREDIËNTEN

– 250 g  boter (rechtstreeks uit de koelkast)
– 125 g suiker
– 1 zakje vanillesuiker
– 375 g bloem (gezeefd) (en nog wat extra)

DIT HEB JE OOK NODIG

mixer • plastic folie • deegroller • uitsteekvormpjes • bakpapier

Heb je geen leuke uitsteekvormpjes in huis?  
Een omgekeerd glas werkt ook prima voor ronde koekjes.

TIP

45’ VOORBEREIDING - 30’ RUSTEN - 15’ AFBAKKEN

#CORDIUM BAKT  KOEKJES



Amandelkoekjes

ZO MAAK JE HET

1  Mix de boter met de suiker en vanillesuiker tot een glad 
beslag. Voeg het amandelmeel, de bloem en het zout toe, en 
kneed met schone handen tot een stevig geheel.

2  Op een plat werkvlak, rol het deeg met je handen tot een 
cilinder met een diameter van ongeveer 5 cm. Verpak deze 
in plastic folie en laat minimaal 1 uur rusten in de koelkast.

3  Verwarm de oven voor op 180 °C.

4  Haal het deeg na 1 uur uit de folie en snij de cilinder in 
ronde plakjes van 0,5 cm dik. Leg deze naast elkaar op de 
met bakpapier bedekte bakplaat. Versier de koekjes voor ze 
in de oven gaan met hele of in stukjes gehakte amandelen 
en druk deze zachtjes aan.

5  Bak de koekjes 15 minuten op 180 °C, of tot ze lichtbruin 
zijn, en laat afkoelen.

INGREDIËNTEN

– 120 g boter (rechtstreeks uit de koelkast)
– 70 g suiker
– 1 zakje vanillesuiker
– 100 g amandelmeel
– 100 g bloem (gezeefd)
– snuifje zout
– handjevol witte amandelen (versiering op de koekjes)

DIT HEB JE OOK NODIG

mixer • plastic folie • bakpapier

Heb je geen witte amandelen in huis voor de versiering?  
Leg bruine amandelen 1 minuut in kokend water, spoel na  

met koud water en droog met keukenpapier. Nu kan je het bruine 
velletje er gemakkelijk afhalen.

TIP

30’ VOORBEREIDING - 60’ RUSTEN - 15’ AFBAKKEN

#CORDIUM BAKT  KOEKJES



Speculaasjes

ZO MAAK JE HET

1  Mix de bloem, het bakpoeder, de bruine suiker, de 
speculaas kruiden en het zout kort door elkaar.

2  Voeg de boter, het ei en het water toe, en mix verder tot een 
glad geheel. Kneed nog even met schone handen tot een 
mooie bol, dek af met een keukenhanddoek en laat  
minstens 30 minuten rusten in de koelkast.

3  Verwarm de oven voor op 180 °C. Haal de bol uit de koel-
kast, strooi wat bloem op je werkvlak en op het deeg en rol 
uit met een deegroller tot 0,5 cm dikte. Is je deeg te  
plakkerig? Voeg nog wat extra bloem toe.

4  Steek de koekjes uit het deeg en leg ze op de met bakpapier 
bedekte bakplaat. Bak de koekjes af in 15 minuten op 180 °C 
en laat afkoelen.

INGREDIËNTEN

– 675 g bloem (gezeefd) (en nog wat extra)
– 2 kl bakpoeder
– 400 g bruine suiker
– 2 el speculaaskruiden
– snuifje zout
– 175 g boter (rechtstreeks uit de koelkast)
– 1 ei
– 90 ml water

DIT HEB JE OOK NODIG

mixer • keukenhanddoek • deegroller • uitsteekvormpjes (of een 
glas) • bakpapier

Maak je zelfgebakken speculaasjes nog fees-
telijker door ze te versieren met wit glazuur. 

Dit maak je gemakkelijk zelf door poedersuiker te 
mengen met een klein scheutje water. Gebruik een 
spuitzak met een hele kleine opening. Veel plezier!

TIP

45’ VOORBEREIDING - 30’ RUSTEN - 15’ AFBAKKEN

#CORDIUM BAKT  KOEKJES



#CORDIUM BAKT  KOEKJES

Chocolate chip cookies

ZO MAAK JE HET

1  Verwarm de oven voor op 175 °C. Mix de boter met de  
suiker en bruine suiker tot een glad beslag.

2  Voeg het ei, bakpoeder, cacaopoeder en zout toe en mix 
verder. Mix nog een laatste keer met de bloem erbij.

3  Meng ook de chocoladestukjes en noten onder je beslag.

4  Maak met een lepel hoopjes beslag op de met bakpapier  
bedekte bakplaat. Let op dat er voldoende plaats is tussen de 
hoopjes want de koekjes gaan nog breder worden in de oven.

5  Zet de koekjes 15 minuten in de oven op 175 °C en laat even 
afkoelen voor je gaat smullen.

INGREDIËNTEN

– 115 g boter (rechtstreeks uit de koelkast)
– 100 g suiker
– 110 g bruine suiker
– 1 ei
– 0,5 tl bakpoeder
– 1 tl cacaopoeder
– snuifje zout
– 190 g bloem (gezeefd)
– 110 g pure chocolade (in stukjes)
– 60 g pecannoten (in stukjes)

DIT HEB JE OOK NODIG

mixer • bakpapier

Geen fan van pecannoten? Maak eens een variant met  
hazelnoten of walnoten, of laat de noten weg en gebruik extra 

veel chocolade. Hmmm!

TIP

30’ VOORBEREIDING - 15’ AFBAKKEN



Deel een foto van jouw  
zelfgebakken koekjes  

op instagram of facebook met 
#cordiumbaktkoekjes

cordium_cvba


