Moeilijkheidsgraad: makkelijk Benodigde tijd: ca. 0,5 uur
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Ingrediënten:

Knutselidee
Nr. 104.863 - Brownies

 60 g tarwemeel
 50 g cacaopoeder
 1 snufje zout
 1/2 theelepel bakpoeder
 40 g gemalen amandelen
 50 g suiker (bruin)
 50 g suiker (wit)
 10 g gemalen amandelen
 50 - 100 g chocoladedruppels

Materiaal:

 weckfles 500 ml met glazen deksel,
rubberen ring WECK en klemmen
 printer of eigen etiket
 koord of linten

Handig:

 trechter, weegschaal, lepel
 schaar, lijm
 perforator

Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

Werkwijze:

 Breng de verschillende lagen ingrediënten voorzichtig in de glazen aan.
Zorg ervoor dat de lagen netjes recht zijn.

De beste manier om dit te doen is met behulp van een trechter en een
lepel. Je kunt ook de ﬂes VOORZICHTIG na elke laag op tafel tikken,
zodat de lagen bijzonder glad worden.

BROWNIES

BROWNIES

 Als je alle lagen netjes in de ﬂes gevuld hebt, sluit je de
ﬂes!

 Print nu de etiketten uit, plak de voor- en achterkant

samen, maak je er met de perforator een gat in en bevestig ze met een mooi lint of koord aan de ﬂes!

Werkwijze:
Meng de bakmix
met 100 g gesmolten boter
en 2 geklopte eieren
en bak het in een klein,
ingevet bakblik
(ca. 20 x 20 cm) gedurende
25 minuten op 180°C!
#lekkerbekjes
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