
GRAZIA 95

DIT HEB JE NODIG 

200 gram zelfrijzend bakmeel 
• 200 gram roomboter op kamer-
temperatuur • 200 gram lichtbruine 
basterdsuiker • 3 eieren • rasp van 
1 citroen • 1 tl bakpoeder

ZO MAAK JE ZE:
1. Verwarm de oven voor op 160 graden 
(heteluchtoven) of 170 graden 
(elektrische oven)
Vul je cupcakeblik met papieren 
cupcakevormpjes.
2. Meng de suiker en rasp door elkaar.
3. Klop alle ingrediënten samen in een 
kom met een elektrische mixer tot ze 
zacht en romig zijn. Dit duurt ongeveer 
2 minuten.
4. Vul de cupcakevormpjes ¾ vol met 
beslag en bak voor 20 tot 25 minuten.
5. Maak de ‘lemonsiroop’ wanneer de 
cupcakes in de oven staan.
6. Bestrijk de cupcakes met jouw 
huisgemaakte lemonsiroop zodra ze uit 
de oven komen en laat ze afkoelen voor-
dat je de topping erop spuit. Decoreer 
naar wens.

CAKE O’CLOCK 
Kids + cake = altijd een geslaagde middag. 

Ga samen aan de slag met deze lekkere familiebaksels 
van chef Joan van Coffeelicious Bakery. O, en ook top 
om klaar te maken als je geen kids hebt, want deze 

baksels zijn een hit voor iedereen.

FOOD

ZO MAAK JE DE LEMONSIROOP
Schenk 75 gram suiker en het sap 
van 1 citroen in een steelpannetje en 
verwarm tot de suiker in z’n geheel 
is opgelost.

ZO MAAK JE DE 
CHOCOLADETOPPING
250 gram roomboter • 475 gram poe-
dersuiker • 25 gram cacao • 100 gram 
gesmolten pure chocolade • 1 tl vanille 
extract • enkele eetlepels melk of slag-
room om de goede dikte te krijgen 

Giet alle ingrediënten in een grote 
mengkom en mix het geheel met een 
elektrische mixer goed door elkaar tot 
je een luchtige, romige massa krijgt. 
Blijft de topping te dik? Voeg dan nog 
een paar eetlepels melk of slagroom 
toe tot de gewenste dikte is bereikt. 
Versier de cake wanneer deze 
helemaal is afgekoeld en decoreer 
naar wens.

ZO MAAK JE DE TOPPING
Doe 200 gram roomboter (op kamer-
temperatuur), 400 gram poedersuiker, 
de rasp van 1 citroen en het sap van 
½ citroen in een beslagkom en 
klop alles met een mixer gedurende 
tenminste 7 minuten.

COFFEELICIOUS BAKERY
Geen zin om zelf te bakken? Dan kun je 
deze heerlijke cakes ook afhalen of bestellen 
bij Coffeelicious Bakery in Dordrecht. In dit 
familiebedrijf bedenkt moeder Joan alle recep-
ten en geeft dochter Fiona de dagelijkse lei-
ding. Je kunt er overigens niet alleen terecht 
voor bijzondere cakes, maar ook voor de lek-
kerste koekjes, cupcakes, shortbreads, lunch 
of een high-tea. coffeeliciousbakery.com.
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GRAZIA94

CHOCOLATE CAKE
DIT HEB JE NODIG 

Droge ingrediënten: 195 gram tarwe-
bloem • 300 gram fijne kristalsuiker
 • 90 gram cacao • 1 tl bakpoeder 
• ½ tl zout • 1 ½ tl baking soda

Natte ingrediënten: 2 eieren 
• 180 gram Skyr of yoghurt • 180 gram 
hete koffie • 60 gram gesmolten room-
boter • 2 tl vanille extract

ZO MAAK JE HET:
1. Verwarm de oven voor op 175 graden 
(heteluchtoven) of 185 graden 
(elektrische oven). Vet een springvorm 
van 20 cm in met (room)boter en bekleed 
met bakpapier.
2. Zeef alle droge ingrediënten en 
voeg ze bij elkaar in een grote kom. 
3. Voeg alle natte ingrediënten, behalve 
de hete koffie, toe aan de droge 
ingrediënten. Meng alles met een 
mixer goed door elkaar tot het één 
glad mengsel is.
4. Voeg als laatste de hete koffie toe. 
Meng dit mengsel met de elektrische 
mixer op een lage snelheid goed door 
elkaar heen tot het een dun beslag 
wordt.
5. Giet het beslag in de bakvorm en bak 
voor 60 minuten in het midden van de 
voorverwarmde oven.
6. Laat de cake goed afkoelen nadat 
je deze uit de oven haalt.
7. Besmeer de cake daarna met de 
chocoladetopping.

LEMON CUPCAKES 


