
Recept: Besneeuwde Chocoladecupcakes 

Recept feitjes: 
Moeilijkheidsgraad: super makkelijk  
Voorbereidingstijd: ca. 25 minuten 
Baktijd: ca. 7-8 minuten 

Theetip: Veenbes & Mandarijn
Deze mix van groene rooibosthee en fruit is een ware lekkernij. De uitgebalanceerde combinatie
van sappige zoete mandarijnen en fruitige uitdagende veenbessen wordt bekroond met een 
vleugje pepermunt en stukjes meloen. Benieuwd naar de losse groene rooibosthee Veenbes & 
Mandarijn? Zoek op onze website op het nummer ET00068

Dit heb je nodig voor het maken van de cupcakes

✔ ½ kopje ongezoet cacaopoeder
✔ 1 kopje kokend hete kof fie
✔ 1 ¼ kopjes bloem voor alle doeleinden
✔ 1 tl bakpoeder
✔ ¼ theelepel baking soda
✔ ½ theelepel zout
✔ ½ kopje ongezouten boter op kamertemperatuur
✔ 1 kopje kristalsuiker
✔ 2 tl vanille-extract
✔ 2 grote eieren op kamertemperatuur
✔ 12 cupcake bakvormpjes

Dit heb je nodig voor het maken van het glazuur

✔ 1 blikje gecondenseerde melk
✔ 80 g donkere of halfzoete chocolade
✔ 1 ½ tl vanille-extract

 Volg ons op Instagram: @thee_gifts_earl_orange / Facebook: earlorangetea / Pinterest: earlorange

https://www.instagram.com/thee_gifts_earl_orange/
https://earlorange.com/collections/rooibos-thee/products/losse-thee-rooibos-veenbes-mandarijn
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Zo maak je Besneeuwde Chocoladecupcakes

1. Verwarm de oven voor op 180 ºC en vet de 12 cupcake bakvormpjes licht in met boter.

2. Roer in een kleine kom het cacaopoeder met de kokend hete kof fie tot een gladde 
massa. Laat afkoelen tot kamertemperatuur.

3. Zeef in een andere kom de bloem met het bakpoeder, baking soda en zout.

4. Klop in nog een andere kom de boter tot een gladde massa. Voeg suiker en vanille-
extract toe en klop op, op middelhoge snelheid, tot licht en luchtig beslag. Voeg de eieren
een voor een toe en klop tot ze volledig zijn opgenomen.

5. Voeg vervolgens het bloemmengsel afwisselend toe met het cacaomengsel, beginnend 
en eindigend met het bloemmengsel. Klop het beslag op totdat alle mengsels goed zijn 
gemengd.

6. Vul alle cupcake bakvormpjes voor ongeveer ¾ vol met het beslag en bak ongeveer 18-
20 minuten of tot ze gerezen zijn, veerkrachtig aanvoelt en een tandenstoker die je in 
een cupcake steekt er schoon uitkomt. Hou de cupcakes tijdens het bakken goed in de 
gaten. Bak de cupcakes niet te lang, anders zullen de cupcakes te droog zijn.

7. Voor de geglazuurde bovenlaag smelt je tijdens het bakken van de cupcakes in een pan 
de chocolade op middelhoog vuur en voeg je hier de gecondenseerde melk al roerend 
aan toe. Kook 7-8 minuten tot het dikker wordt. Haal het mengels van het vuur en laat 
afkoelen tot kamertemperatuur.

8. Haal de cupcakes uit de oven en plaats ze op een rooster om af te koelen. Zodra de 
cupcakes volledig zijn afgekoeld, bedek je ze met de chocoladeglazuur.

Tot slot bestuif je de cupcakes lichtjes met poedersuiker voor een sneeuweffect en enjoy!

Jouw resultaat

Hoe zien jouw chococupcakes eruit en wat vond jij 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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