
Chocolademuffins met chocoladecrème

Baktijd: 20 min. op 175°C
12 stuks

Ingrediënten chocoladecrème
250 ml. kokend water
40 gr. cacaopoeder (ongezoet)
200 gr. dadels (ontpit)
snuf zeezout
evt. ½ tl. vanille-extract

Ingrediënten chocolademuffins
60 gr. chocolade 99/100%
250 ml. havermelk of amandelmelk
½ el. appelazijn
70 gr. appelpuree (ongezoet)
evt. 1 tl. vanille-extract
150 gr. volkoren speltmeel
125 gr. kokosbloesemsuiker
40 gr. cacaopoeder (ongezoet)
1 tl. baksoda (natriumbicarbonaat)
¼ tl. zeezout

Eerst maak je de chocoladecrème:
1. Doe het kokende water met de cacaopoeder in een blender en mix het voorzichtig 

tot een glad mengsel.
2. Voeg de dadels, het zeezout en evt. het vanille-extract toe aan dit mengsel en mix 

het tot een zachte massa.
3. Doe deze chocoladecrème in een bak en laat afkoelen in de koelkast. De crème 

wordt dan wat steviger en beter uit te smeren. Ondertussen kun je de muffins 
maken.

En zo maak je de chocolademuffins:
1. Verwarm de oven voor op 175°C en doe de muffinbakvormpjes in het muffinbakblik.
2. Smelt de chocolade 'au bain-marie' (zie onderaan).
3. Meng de havermelk/amandelmelk met de appelazijn.
4. Meng in een schaal speltmeel, kokosbloesemsuiker, cacaopoeder, baksoda en 

zout. Zorg dat er geen klontjes in zitten.
5. Voeg aan de havermelk/amandelmelk met appelazijn de appelpuree en evt. het 

vanille-extract toe en roer goed door.
6. Doe het 'natte mengsel' (stap 5) bij het 'droge mengsel' (stap 4) en mix dit goed 

door elkaar (zonder klontjes).
7. Voeg direct de gesmolten chocolade hieraan toe en mix nogmaals goed door.
8. Verdeel het beslag (het is vrij zacht/vloeibaar) over de muffinvormpjes.
9. Zet in de oven en bak 20 min. op 175°C.
10. Laat de chocolademuffins in het bakblik 10 minuutjes afkoelen buiten de oven (ze 

zijn dan nog vrij zacht) en haal ze dan met bakvormpjes uit het blik om verder af te 
koelen op een rooster. Wanneer je ze hierna nog even in de koelkast zet, gaan ze 
makkelijker uit de vormpjes.

Nu kun je de chocolademuffins bestrijken met een laag chocoladecrème en evt. versieren 
met gepofte quinoa, kokosrasp, stukjes aardbei of blauwe bessen.



Tip 1: De chocoladecrème is voldoende voor 2x dit recept aan chocolademuffins. Deze 
crème is ook lekker in combinatie met bijv. noten of fruit.
Tip 2: Van dit recept kun je ook een taart maken (zie 'Chocoladetaart met aardbeien' op 
mijn website).

'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.

Naar een idee van Isa Chandra Moskowitz in 'Forks Over Knives - The Cookbook' / 
www.forksoverknives.com
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