
Pompoenmuffins met chocola

Baktijd: 20 à 25 min. op 200°C
ca. 12 stuks

Ingrediënten
425 gr. pompoenpuree (pompoen van 900 gr. à 1 kg.)
1 banaan
3 el. ahornsiroop
1 el. appelazijn
evt. 1 tl. vanille-extract
300 gr. havervlokken/havermout
1 tl. baksoda (natriumbicarbonaat)
½ tl. zeezout
1 tl. kaneelpoeder
½ tl. nootmuskaatpoeder
¼ tl. gemberpoeder
80 gr. chocolade 92% (met kokosbloesemsuiker)

Eerst maak je de pompoenpuree:
1. Was de pompoen(schil). Je kunt hem met spons of borstel schoonmaken onder de 

kraan. 
2. Snijd de 'vieze' gedeelten van de schil en verwijder ook de uiteinden van de 

pompoen.
3. Snijd de pompoen doormidden en schep de 2 helften leeg (zachte gedeelten met 

zaden eruit).
4. Snijd de schoongemaakte pompoen in blokjes.
5. Kook de blokjes in een laagje van een ½ cm. water met de deksel op de pan. Af en 

toe roeren.
6. Als ook de schil zacht is gekookt (na ong. 20 à 25 min.) kun je de blokjes pureren 

met een staafmixer of blender.
7. Laat de puree afkoelen en je kunt aan de slag met de muffins.

En zo maak je de pompoenmuffins met chocolade:
1. Verwarm de oven voor op 200°C en doe de muffinvormpjes in het muffinbakblik.
2. Prak (blend) de banaan en meng deze met de pompoenpuree, ahornsiroop, 

appelazijn en evt. vanille-extract.
3. Doe de havervlokken/havermout in een blender en maal tot meel.
4. Doe dit havermeel in een kom en meng deze met de baksoda, zeezout, kaneel, 

nootmuskaat en gember.
5. Hak de chocolade in kleine stukjes.
6. Doe het natte mengsel (stap 1) samen met de chocoladestukjes bij het droge 

mengsel (stap 2) en roer dit door elkaar tot één geheel.
7. Verdeel het beslag over de muffinvormen.
8. Zet in de oven en bak 20 à 25 min. op 200°C tot de bovenkant licht gebruind is.
9. Haal de muffins met bakvormpjes uit het bakblik en laat afkoelen op een rooster.
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