black bean brownie

Want als je zelf bakt is het nóg lekkerder!

Wat heb je nodig?

een brownie is
n
verwennerij. j atuurlijk echte
ij
gezondere versi gaat nu een
e maken!

zwarte bonen
(uitlekgewicht 265 gram)
250 gram dadels
5 gram baking soda
70 gram cacao
2 à 3 theelepels vanille extract
kom, keukenmachine, bakblik (hartvorm of
rond met 24 cm doorsnee), bakpapier

Zelf toevoegen
2 eieren
3 eetlepels zonnebloemolie
15 min bereiding + 25 min in oven

cacao

180°C

Stap 1 Was je handen, knoop een schort om.
Zet de oven alvast op 180°C.

olie

vanille
ei
bakpoeder
dadels

bonen

Stap 2 Laat de zwarte bonen goed uitlekken en snijd
de dadels in kleine stukjes.
Stap 3 Doe alle ingrediënten in een keukenmachine en
maak er een heel glad beslag van. Het kan ook met
een staafmixer maar zorg dat er geen stukjes in blijven.
Stap 4 Leg het bakpapier in je bakblik. Heb je geen hartvormig
blik? Pak een strook karton; vouw en leg het aan de
buitenkant van je bakpapier zodat je een hartvorm krijgt.
Stap 5 Giet het beslag in de bakvorm. Je brownie mag nu in de
oven! Prik er na 25 minuten een satéprikker in. Komt die
er redelijk schoon uit, dan mag ‘ie uit de oven. Een
beetje plakkerig is trouwens wel lekker bij brownie.

karton

de brownie quiz
Zo gaat het spel
Stap 1 Alle spelers pakken een stukje brownie.

yesss!
en!
choco dip or

Stap 2 Kies een quizmaster. De quizmaster doet niet mee met het spel.

Stap 4 Ga door naar de volgende vraag.

Wie heeft de meeste vragen goed? Jij bent de winnaar!
Vraag 1

Hoe groeit een cacaoboon?

Vraag 2

Waar is pure cacao goed voor?

antwoorden:
vraag 1 = c
vraag 2 = a
vraag 3 = c
vraag 4 = a

Stap 3 De quizmaster leest de eerste vraag en laat de mogelijke
antwoorden zien. Als alle spelers een keuze hebben gemaakt
draait de quizmaster het blad ondersteboven voor het goede
antwoord. Iedereen met een goed antwoord mag een hapje
brownie eten!

c. je krijgt er
goeie ogen
van

a.
a. je trek
gaat weg

c.

b.

Vraag 3

Welke kleur boon bestaat niet?
a.

b. je wordt er
super sterk van

Vraag 4

Wat gebeurt er al je een zwarte boon eet?
c. je tong
wordt zwart

b.

c.

b. je gaat goed slapen
Volg ons op:

a. je krijgt veel energie
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