
Kruidnootballetjes

ca. 30 stuks

Ingrediënten
60 gr. havervlokken/havermout
75 gr. amandelen (rauw)
3 tl. (koek- en) speculaaskruiden
60 gr. dadels (ontpit)
2 el. ahornsiroop
evt. 1 el. water
50 gr. chocolade (92% met kokosbloesemsuiker)
evt. kokosrasp

Zo maak je de kruidnootballetjes:
1. Doe de havervlokken/havermout, amandelen, kruiden en dadels in een blender en 

mix fijn.
2. Voeg de ahornsiroop toe en mix het tot een geheel. Als het nog te droog is om 

balletjes van te rollen, voeg je 1 el. water toe.
3. Rol van dit deeg balletjes van ongeveer 1½ cm. en leg ze op een bord in de 

koelkast.
4. Bedek een bakplaat of snijplank met bakpapier en zet (als je deze wilt gebruiken) in 

een schaaltje de kokosrasp klaar.
5. Smelt de chocolade 'au bain-marie' (zie hieronder) in een schaaltje.
5. Wanneer de chocolade gesmolten is, laat je deze boven het heet water staan, maar

zet de warmtebron uit. 
6. Pak nu je deegballetjes uit de koelkast en doe 1 balletje deeg in de gesmolten 

chocolade. Vis deze er met 2 theelepels weer uit, zodat er zo min mogelijk 
chocolade in je lepeltjes meekomt. Hierna kun je het balletje door de kokosrasp 
rollen (voordat de chocolade weer hard wordt) of direct op het bakpapier leggen.
Herhaal dit met al je deegballetjes.

7. Leg de bakplaat of snijplank met de kruidnootballetjes in de koelkast om uit te 
harden.

Als je kunt wachten... ;)

Tip 1: Je kunt in stap 2 naar smaak meer of minder kruiden en/of ahornsiroop toevoegen.
Tip 2: Als je nog gesmolten chocolade over hebt, kun je de kruidnootballetjes (zonder 
kokosrasp) nog een 2e chocoladelaagje geven nadat de 1e laag niet meer vloeibaar is.

'Au bain-marie' smelten, zo doe je dat:
Je hebt nodig: een pannetje en een hittebestendig schaaltje dat op de rand van dit 
pannetje blijft hangen.
-Breng een laagje water in het pannetje aan de kook, zodat het de onderkant van het 
schaaltje niet raakt wanneer je dit erboven hangt.
-Wanneer het water zachtjes kookt, hang je het schaaltje erboven.
-Doe de chocolade in stukjes in het schaaltje en blijf regelmatig roeren tot alle chocolade 
gesmolten is.
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