
Zelfgemaakte speculaas

Speculaas kan je natuurlijk in allerlei vormen 
maken. Gebruik uitsteekvormpjes of een 
echte speculaasplank of nog veel leuker: 
maak je eigen koekhuisje!

Bereiding
1 Doe alle ingrediënten voor het deeg in een kom en kneed die met de hand tot een
 vast deeg. Als het te droog is kan je een klein beetje water toevoegen. Maak drie
 even grote ballen van het deeg. Wikkel ze in vershoudfolie en laat ze een nachtje
 rusten in de koelkast. (even wachten)
2 Print de tekening van het koekhuisje en knip de vormen uit.
3 Verwarm de oven voor op 180°C.
4 Rol het deeg uit tussen twee vellen bakpapier tot het ongeveer drie millimeter dik is.
5 Leg de uitgeknipte vormen van het huisje op het deeg en snijd ze uit. Let op: van 
 iedere vorm heb je er straks twee nodig: een voor, en achterkant, twee zijkanten en
 twee dakdelen.
6 Leg de uitgesneden vormen op een bakplaat met bakpapier en bak ze 15 tot 20
 minuten.
7 Laat de vormen goed afkoelen. De speculaas komt zacht uit de oven, maar 
 eenmaal afgekoeld wordt het knapperig.
8 Smelt in een steelpan de suiker voor de karamel en roer tot hij bruin kleurt. Houd de
 karamel warm op een heel laag vuur en let op dat de karamel niet donkerder wordt.
9 Gebruik de karamel om de losse delen van het huisje aan elkaar te kleven. Wacht 
 niet te lang want de karamel wordt snel hard. Let op: karamel is heet. Dit deel kan je 
 beter zelf doen.
10 Meng het eiwit met de poedersuiker en roer het mengsel goed. Doe het in een 
 spuitzak en versier het huisje met het glazuur.

Versiertip: Gebruik het glazuur om snoepjes en pepernoten op het huisje te plakken of 
bestrooi het met poedersuiker.  

download de tekening »

Let op: het deeg moet een nacht in de 
koelkast rusten. ’s Middags voorbereiden, 
de volgende dag maken dus.
 
Ingrediënten
• 500 gram bruine suiker
• 500 gram bloem
• 250 gram boter (op kamertemperatuur)
• 1 ei
• 2 theelepels speculaaskruiden
• 3 theelepel bakpoeder
• 2 theelepels zout voor de karamel
• 100 gram suiker Voor het glazuur
• 1 eiwit
• 250 gram poedersuiker

https://www.blokker.nl/on/demandware.static/-/Library-Sites-blokker-shared/default/dw6b3e5fc2/pdf/peperkoekhuis.pdf

