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Smelt-in-die-
mond-Kersfees-
koekies
Jy het dit nodig (dit is genoeg vir 30 koe
kies):
140 g versiersuiker gesif 
1 t vanielje of amandelekstrak/lemoen of suurlemoen
skil 
1 eiergeel 
250 g koue botter in klein blokkies gesny
375 g koekmeel gesif 

Hiermee werk jy:
Voedselverwerker of mengbak en houtlepel
Koekiedrukkers
Bakplate uitgevoer met silikoonvelle of bakpapier en 
botter.
Voorbereidingstyd: 30 tot 60 minute
Baktyd: 10 tot 12 minute

So maak ’n mens:
Stap 1: Gooi die botter in ’n mengbak en roer tot sag. 
Voeg nou vanieljeekstrak (of ander geursels soos suur
lemoenskil), eiergeel en versiersuiker by en roer met ’n 
houtlepel tot romerig (of gebruik ’n voedselverwerker). 
Stap 2: Gooi meel by en meng deur tot stywe deeg 
vorm.
Stap 3: Vorm deeg in twee plat sirkels en draai toe in 
kleefplastiek. Stoor in die yskas vir 20 tot 30 minute.
Verhit die oond tot 190 °C en kry twee bakplate ge
reed met silikoonvelle of smeer bakpapier met botter.
Stap 4: Rol die deeg uit op ’n ligte meelbestrooide 
oppervlak. Druk vorms uit en plaas die koekies op ’n 
bakplaat. Bak vir 10 tot 12 minute tot effens bruin. 
Laat dit afkoel op ’n draadrak. 

Variasies vir versiering
. Druk sirkels uit die deeg en dan hartjies met ’n klei
ner hartjie drukker aan die binnekant van die sirkels. 
Maak seker daar is genoeg heel sirkels vir die onder
kant van die koekies. Wanneer die koekies afgekoel is, smeer ’n dun lagie aarbeikonfyt oor en plak die 
twee kante opmekaar.
. Die kinders kan lank besig gehou word deur die koekies met gekleurde eiergeel te verf. Klits eiergeel 
met ’n vurk en gooi ’n paar druppels voedselkleursel in, klits weer. Maak sommer ’n hele palet kleure 
aan en nou kan dit op die rou deeg geverf word voordat julle die koekies bak.
. Doop die helfte van die koekies in sjokolade, plaas op die draadrak en versier met fondantblaartjies 
en bessies.
. Gebruik gesmelte sjokolade om mee te versier in plaas van versiersuiker en versier met silwer bal
letjies.

RESEP

Bak en brou saam met die kinders
Ankie Niesing

Kersfees en koekies gaan
altyd hand aan hand, of

dit die blikke koekies is wat 

saamgaan see toe of die koe-
kies wat uitgedeel word as ge-
skenke. 

Hierdie is ’n baie maklike 
en vinnige resep, veral as jy 

’n voedselverwerker gebruik. 
Dit is lekker gesinstyd om 
saam met die kinders in te 
spring en ’n koekiebakdag te 
hê. Maak dit sommer ’n jaar-

likse instelling. 
Die koekies kan op verskeie

maniere versier word.
) Ankie Niesing is die eienaar 
van Wooden Spoon Kitchen.

Wenk

Hierdie deeg moet koel wees wanneer dit

uitgerol word anders raak dit baie sag.

Die deeg kan ook tussen twee lae waspa

pier uitgerol word om te voorkom dat

dit vasplak.
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