black bean brownie
sneeuwballen

traktatie
30 min. bereiding
180°C - 25 min.

Wat heb je nodig voor 16 brownies?

1 blik zwarte bonen
(uitlekgewicht 265 gram)

70 gram cacao

2 eieren

5 gram baking soda

2 à 3 theelepels vanille extract

kokosnoot

250 gram dadels zonder pit

3 eetlepels zonnebloemolie

Verder nodig: zeef, snijplank, mes, hoge kom, staafmixer, bakblik (18 cm doorsnee) en bakpapier

Stap 1

180°C

Zet de oven op 180ºC. Laat
265 gram bonen goed
uitlekken in de zeef.

Stap 5

Verdeel het beslag over
12 bakjes en zet ze 18
minuten in de oven.

Stap 2

Stap 3

Snijd de dadels in kleine
stukjes.

Doe alle ingrediënten in een
hoge kom.

Stap 4

Maak er met een staafmixer
een heel glad beslag van.
Doe rustig aan in het begin,
want die cacao kan stuiven!

Stap 7

Stap 6

1. Maak met een mes
een gat in één van de 3
‘ogen’ (één is zacht). Laat
het sap eruit lopen; da’s
lekker om te drinken!
2. Sla met de botte
achterkant van een
zwaar mes op het
midden van de noot.
Draai de vrucht elke keer
een stukje. Blijf slaan
totdat ‘ie breekt.
3. Snijd het vruchtvlees
eruit.

Houd 12 mini-stukjes van het
vruchtvlees apart. Rasp de rest
heel fijn. Bestrooi de cakejes met
een dun laagje ‘kokos-sneeuw’.

Heeft iedereen een sneeuwbal?
Dan kan de winterpret beginnen!
(zie achterkant)

winterpret

voor bij de sneeuwbal-brownie

Zo gaat het spel (2 – 6 spelers)
Stap 1

Stap 2

Pak allemaal een browniesneeuwbal en een stukje
kokosnoot. Ga in een kring
zitten en leg een halve
kokosnoot in het midden.

Speler 1 krijgt één kans om
zijn stukje kokosnoot in de
halve kokosnoot te gooien.
Lukt het? Jij mag een hapje!

Stap 3

Nu mag de volgende
speler gooien. Met de klok
mee komt iedereen aan
de beurt. Wie heeft als
eerste zijn sneeuwbal op?
Kampioen!

Maak een vogelvoerbakje van de kokosnootschil
en laat de vogels in deze koude dagen ook extra lekker eten!

Benodigheden: pindakaas; kokosnootschillen;
spijker & hamer; touw; verf & kwasten.
Stap 1

Maak met verf een mooie
versiering op de buitenkant
van de kokosnootschillen.

Stap 2

Als er een scheur in de
bovenkant zit, kun je het
touw daarin vastmaken.
Is ‘ie nog heel? Maak dan
een gaatje door er een
spijker in te slaan en er
weer uit te trekken.

Stap 3

Maak het touw goed
vast. Smeer een dikke
laag pindakaas aan de
binnenkant van de noot.
Hang ‘m op een mooie plek.

Volg ons op:
@ilovespoony
www.spoony.nl

