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Speculaas koekjes 
 
 
De feestdagen komen er weer aan en het is tijd om lekkere kruidige koekjes te eten en te 
bakken. De geur die van deze koekjes af komt, wordt geassocieerd met de feestdagen. Door 
zelf koekjes te bakken met onze Quatre Epices kruiden, haal je de feestdagen in huis! 
  
 
Wat heb je nodig?  
 

 250 gram bloem (of 125 gram spelt/kamut en 125 gram bloem) 
 1 theelepel bakpoeder 
 Een halve theelepel zout 
 15-20gram Quatre Epices 
 150 gram boter op kamertemperatuur  
 175 gram bruine basterd suiker  
 3 eetlepels karnemelk  
 1 eetlepel crème (slagroom zonder suiker) 
 Amandelschaafsel als decoratie op de koekjes  

 
 
Hoe maak je dat?  
 

1. Doe alle droge ingrediënten bij elkaar in. 
2. Klop de boter en de suiker tot een kneedbare substantie.  
3. Voeg beetje bij beetje de droge ingrediënten erdoor tot het een kneedbaar deeg is.  
4. Voeg de karnemelk toe zodat het een zacht en kneedbaar geheel wordt. Voeg eetlepel 

voor eetlepel toe en kijk hoeveel je nodig hebt totdat een zacht en vochtig deeg is.  
5. Laat de deeg in een afgedekte schaal een nacht in de koelkast staan zodat alle 

smaken/kruiden in het deeg kunnen trekken. 
6. Verwarm de over op 150 graden 
7. Gebruik bakpapier of vet een bakplaat in. 
8. Plaats de deeg op de bakplaat en doe er een stuk plastic folie over zodat je de deeg tot 

een platte plaat van een halve centimeter dik kunt rollen. 
9. Haal de folie eraf en doe overal wat crème op zodat het schaafsel blijft plakken. Doe op 

deze crème de amandelschaafsel (naar keuze, kan ook zonder crème en amandelen) 
10. Bak in de oven voor 35-45 minuten  
11. Haal de koek uit de over en laat het compleet afkoelen 

 
Breek het in stukken. Heerlijk met thee, koffie en warme chocolade.  
 
Smullen maar. Eet smakelijk! 

 

 

 


