
WAUW
  wat een  
   lekker 
    koekje!

	 Lekker	koekje
	 Zo	maak	je	het:
• Laat de boter/margarine op kamertemperatuur komen.
• Zet de oven aan op 170°C.• Laat de bakplaat uit de oven en leg hier alvast bakpapier op.

• Doe de bakmix, het halve ei en de boter in een kom.
• Meng het met de hand of mixer tot een deeg.
• Verdeel het deeg in 2 stukken, druk het plat.  
• Leg ongeveer 15 minuten in de koelkast.
• Strooi wat bloem op tafel.• Rol het deeg plat (tot een halve centimeter) met een  

deegroller of fles.
• Leg de hartjesvorm op het deeg en snijd de hartjes uit het deeg.

• Leg de koekjes op het bakpapier met wat ruimte ertussen.

• Bak de koekjes in ongeveer 15-20 minuten gaar en lichtbruin.

• Laat de koekjes afkoelen. Eet smakelijk!
 Tijdens het festival laat onze kok zien hoe het moet!
 Je kunt het filmpje zien aan het einde van de ochtend. 

	
	 Dit	heb	je	nodig:
• 2 koekjes (eventueel van  

recept op de andere kant)

• 25 ml slagroom

• 50 gram aardbeien  

(eventueel gezeefd of gebruik  

Hero Fluweelzacht jam) 

• 25 ml kwark 

• Staafmixer of blender

• Glas

	 Zo	maak	je	het:
• Vermaal de koekjes met water in  

de blender.

• Bedek hiermee de bodem van  

een glas.

• Klop de slagroom op.

• Vermaal de aardbeien met de kwark 

in de blender of met de staafmixer.

• Meng dit voorzichtig met de slag-

room. Doe in het glas erbij.

• Laat 10 min opstijven in de  

koelkast.

 LET	OP:	als dubbele consistentie 

 niet mag volgens het slikpaspoort, 

meng dan de bodem met de kwark.

	Ragout	hapje
	 Dit	heb	je	nodig:
• 1 blikje ragout (kip of champignon)

• Zoveel brood als nodig is  

(eventueel zonder korst)

• Staafmixer of blender

	 Zo	maak	je	het:
• Warm het blikje ragout op volgens 

de verpakking.

• Vermaal het met de staafmixer  

of blender tot een glad geheel.

• Snijd het brood uit in een vorm  

naar keuze.

• Serveer de ragout op het brood.

 LET	OP:	staat er in het slikpaspoort 

dat de cliënt gemalen voeding 

heeft, maal het brood dan mee. 

	 Dit	heb	je	nodig:

• 1 zakje koekjes(bak)mix

  (deze vind je in het festivalpakket!)

• Een half ei

• Een beetje bloem

• 100 gram roomboter 

 of margarine

• Bakpapier

• Mesje

• Oven

Aardbeien	kwarktaart

Recepten voor cliënten 
met slikproblemen


