
Recept: Matcha Sponge Cake 

Recept feitjes: 
Moeilijkheidsgraad: makkelijk  
Voorbereidingstijd: ca. 25 minuten 
Baktijd: ca. 30-40 minuten 

Theetips: Matcha thee om mee te bakken en om te drinken

Theetip 1: Hotaru “Beginner's Favourite” Matcha
Japan Matcha – Hotaru “Beginner's Favourite” is perfect geschikt als beginnerskwaliteit en is 
veelzijdig in gebruik voor drankjes en gerechten. Hotaru is aromatisch, licht bitter en heeft 
een typische Matcha-smaak.  

Theetip 2: Premium – Kawane Matcha
Japan Matcha – Premium – Kawane is perfect voor de dagelijkse portie matcha. Deze 
Matcha is zeer aromatisch, intens groen en overtuigt met zacht en licht zoete tonen.

Theetip 3: Ceremonial – Kagoshima Matcha
Matcha Japan – Ceremonial – Kagoshima is een matcha thee van ceremoniële kwaliteit. De 
Tencha is zachtaardig en fijngemalen op steenmolens. Het smaakt vol, zoet en delicaat, met 
een duidelijke umami-toon. Een absolute topkwaliteit.

Dit heb je nodig voor het maken van de Matcha cake

✔ 2 kopjes bloem
✔ 1 theelepel bakpoeder
✔ 1 theelepel zout
✔ 4 volle theelepels matcha thee
✔ ¾ kopje witte suiker
✔ ¾ kopje plantaardige olie
✔ 3 middelgrote eieren
✔ 1 ½ theelepel vanille-extract
✔ 1 kopje yoghurt
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Zo maak je een Matcha Sponge Cake

1. Verwarm de oven voor op 175ºC. Vet de bakvorm in met de plantaardige olie en 
besprenkel met een laagje bloem.

2. Zeef de bloem, het bakpoeder, het zout en de matcha thee en zet opzij.

3. Klop in een grote kom de suiker, olie en eieren op tot een gladde massa. Roer hier 1 ½
theelepel vanille door. Voeg hier het mengsel uit stap 2 al roerend/kloppend aan toe, 
afwisselend met de yoghurt en roer het mengsel goed door tot het volledig is 
opgenomen. Giet het beslag in de bakvorm.

4. Bak de cake 30 tot 40 minuten in de voorverwarmde oven op 175ºC of tot een 
tandenstoker in het midden van de cake er schoon uitkomt. Laat de cake 30 minuten 
afkoelen op een rooster voordat je de cake uit de bakvorm haalt.

5. Enjoy!

Jouw resultaat

Hoe is jouw Matcha Sponge Cake gelukt? En wat vond je van dit recept? Deel het met ons op
Instagram met de tag @thee_gifts_earl_orange en wie weet delen we jouw resultaat in onze 
Story.
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