
N° 104.145

©
 A

du
is

comKnutselidee
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Benodigde materialen:
uitsteekvormpjes letters, 
bakpapier, aluminiumfolie, 
vershoudfolie, plakband, deco-
ratieve linten, acrylverf

Ingrediënten:
50 g suiker, 200 gram poeder-
suiker, 100 g boter, 150 g 
bloem, 1 pakje vanille suiker, 
1 ei, 1 cl citroensap

Gereedschap:
deegroller, spuitzak, 
penseel, schaar

Kerstgroet van koekjes

Klanten upload van 

mevrouw Leisch
- Dank u wel!
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Kerstgroet van koekjes

Fonceerdeeg recept:
Boter met bloem mengen, de andere ingrediënten (50 g suiker, 
100 g boter, 150 g bloem, 1 eidooier, 1 pakje vanillesuiker) 
toevoegen en tot een glad deeg kneden. Het deeg 30 min. 
op een koele plaats zetten, daarna uitrollen en met de vormpjes uitsteken. 
In een voorverwarmde oven (op 175 °C) ongeveer 12 minuten lichtbruin bakken.

Icing recept:
Klop de ingrediënten (1 eiwit, 200 g fi jn gezeefde poedersuiker, 1 cl citroensap) met de mixer 
tot het mengsel zeer stevig en schuimig is. Het voltooide glazuur in een spuitzak of diepvrieszak 
brengen en de punt van de voorzijde afknippen, zodat een zeer klein gat ontstaat.

Verpakking:
De letterkoekjes en vormen kunnen ofwel op een stuk karton bekleed met aluminiumfolie of op 
een houten plaat worden geplaatst of in een beschilderd en versierd doosje worden verpakt. De 
individuele koekjes worden met een klodder icing op de aluminiumfolie geplakt.

Als doosje zijn oude houten chocolade dozen of houten kistjes geschikt.

Versieren:
De doosjes met acrylverfverf be-         schilderen, lakken 
of met de decoupagetechniek ver-       sieren. Vervolgens 
nog met decoratieve linten, sier-     stenen, etc. beplakken.

* Zoete groeten *

Weer eens niet de juiste kaart bij de hand? Met behulp van uitsteekvormpjes in 

lettervorm kan men voor de verandering eens gebakken wensen versturen.
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