
MADELEINES 
 
Wat heb je nodig?  
(24 stuks) 
 
 

- 200g ongezouten roomboter 
- 60ml volle melk 
- 1 el vloeibare honing 
- 3 smoked eggs 
- 130gr suiker 
- 200gr tarwebloem 
- 8g bakpoeder 
- 1 citroen 
- madeleinevorm vor 12 cakejes 
- mixer 

 
 

Bereiding: 
Smelt de boter in een pannetje. Roer de melk en de honing door de boter. Breek de smoked eggs 
boven een kom en voeg de suiker toe. Klop met een mixer ongeveer 5 minuten. Meng de bloem en 
het bakpoeder in een andere kom. Rasp de gele schil van de citroen en voeg dit toe. (let op, niet het 
witte mee raspen, dan wordt het te bitter) 

Doe het botermengsel bij het eierschuim en spatel de bloem er in delen doorheen. Zet dit afgedekt 
ongeveer 1 uur in de koelkast. 

Verwarm de oven voor op 190 graden. Vet de bakvorm in met boter en verdeel de helft van het 
beslag over de vormpjes. Dit gaat het makkelijkste met twee lepels. Bak de madeleines in 8 minuten 
gaar. Ze zijn dan goudbruin en staan bol. Laat ze op een bord glijden en bak de volgende 12 cakejes.  
 
Severeer ze direct, warm zijn ze heerlijk. Koud overigens ook! ☺ 

 

 

 


	Smelt de boter in een pannetje. Roer de melk en de honing door de boter. Breek de smoked eggs boven een kom en voeg de suiker toe. Klop met een mixer ongeveer 5 minuten. Meng de bloem en het bakpoeder in een andere kom. Rasp de gele schil van de citro...
	Doe het botermengsel bij het eierschuim en spatel de bloem er in delen doorheen. Zet dit afgedekt ongeveer 1 uur in de koelkast.
	Verwarm de oven voor op 190 graden. Vet de bakvorm in met boter en verdeel de helft van het beslag over de vormpjes. Dit gaat het makkelijkste met twee lepels. Bak de madeleines in 8 minuten gaar. Ze zijn dan goudbruin en staan bol. Laat ze op een bor...

