
RECEPTEN

WWW.ANKAMERTENS.NL

MAAK JEZELF BLIJ!

Ei,  ei,ei



WWW.ANKAMERTENS.NL

SNICKER REPEN

-

CHOCOLADE BONBONS

- 

GEZONDE NOTENREEP

-

KOKOS-CHOCOREPEN

- 

ENERGY BAR

-

GRANOLA REEP

-

HAVERMOUT KOEKJES

-

BLISS BALLS

-

RAUWE BROWNIE REPEN

- 

PECAN REPEN

- 

ZACHTE HAVER KOEKEN

MAAK JEZELF BLIJ!

Ei, ei, ei



SNICKER REPEN

WWW.ANKAMERTENS.NL

ingrediënten bodem + vulling

bereiding

BODEM
100 gram gemengde noten
150 gram ontpitte dadels
snufje zout

VULLING
125 gram pindakaas
175 gram ontpitte dadels

2 eetlepels kokosvet
snuf zout

TOPPING
reep pure chocolade (70%)

+ Mix de noten en dadels fijn in de keukenmachine of blender.
+ Voeg het zout toe en mix nog even goed.
+ Verdeel het mengsel over de bodem je taartvorm en druk vervolgens
met een goed aan. Ik heb een vierkante taartvorm met een losse bodem.
Ideaal, zo blijft er niets plakken wanneer je de snicker eruit wilt halen om
te snijden.
+ Mix vervolgens de ingrediënten voor de vulling goed door elkaar.
+ Verdeel dit mengsel over de bodem. Zet ze nu even een half uurtje in
de vriezer.
+ Smelt chocolade en schenk dit over de inmiddels hard geworden ’snicker’.
Nog even terug de vriezer in voor een uurtje.
+ Laat even ontdooien voordat je de homemade snickers in stukjes snijdt.
+ Bewaar de healthy snickers in de koelkast of vriezer.



CHOCOLADE BONBONS

WWW.ANKAMERTENS.NL

ingrediënten

bereiding

150 gram rauwe cacaoboter
50 gram rauwe cacaopoeder
25 gram santen
snufje zout
2 el honing

OPTIONEEL
gedroogd fruit
gevriesdroogde frambozen
kokosrasp
Cacaonibs

+ Chocolade smelten gaat het beste au bain marie, zo ook rauwe cacaoboter.
Plaats je pannetje boven het vuur en zorg voor een verwijderbaar smeltpan-
netje om je chocolade in te mengen.
+ Snijd de cacaoboter en santen in kleine en makkelijk te smelten stukjes.
Geloof me, je zit maar 5 graden boven de gemiddelde lichaamstemperatuur.
Hakken die handel, anders kun je het net zo goed tussen je vingers proberen
te smelten!
+ Zodra alles een mooi, glad geheel is kun je het van de warmtebron
verwijderen
+ Voeg de honing toe.
+ Proef even of het zoet genoeg is. Let op, warm komt zoet beter tot zijn
recht dan koud, dus maak het ietsjes zoeter dan je straks zou willen.
+ Zet een klein schaaltje met je witte mengsel opzij en voeg hier eventueel
iets aan toe. Ik maakte bijvoorbeeld 2 schaaltjes, een met kokosrasp en een
met gevriesdroogde frambozen die ik tot poeder had vermalen.
+ Doe de cacao poeder bij de rest van je mengsel.
+ Lepel eerst een laagje van de ’witte’ chocolade in je vormpje en plaats
deze 10 minuten in de vriezer.
+ Vul de vormpjes verder af met het chocolade mengsel en laat ten minste
30 minuten hard worden in de vriezer.
+ Voeg eventueel nog wat extra superfoods toe voor een gevulde bonbon



GEZONDE NOTENREEP

WWW.ANKAMERTENS.NL

ingrediënten

bereiding

75 gram amandelen
50 gram cashewnoten
50 gram walnoten
25 gram honing
1 eetlepel appelstroop

25 gram havervlokken
1 rijstwafel
1 eetlepel kokosvlokken
2 eetlepels rozijnen

+ Verwarm de oven voor op 170 graden.
+ Doe de noten bij elkaar en hak ze tot kleine stukjes. Er mogen nog
best wat grove stukken tussen zitten.
+ Breek de rijstwafel tot kleine stukjes.
+ Meng in een schaal de noten, rijstwafel, rozijnen en havervlokken. Doe
hier vervolgens de honing en appelstroop bij.
+ Meng alles goed door elkaar.
+ Vet een kleine bakvorm in en verdeel hier het mengsel over. Druk het
geheel stevig aan.
+ Bak de repen 15 minuten in de oven.
+ Laat de vorm na het bakken afkoelen.
+ Haal de koek uit de vorm en snijd in kleine repen en strooi er wat
kokosvlokken over.



KOKOS-CHOCOREPEN
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ingrediënten

bereiding

130 gram havervlokken
60 gram noten en zaden
75 gram ontpitte dadels
2 theelepels geraspte schil  
 van citroen
2 eetlepels geraspte kokos

1 eetlepel kaneel
70 gram honing
2 eetlepels water
2 eetlepels kokosolie
50 gram pure chocolade

+ Verwarm de oven voor op 200 graden.
+ Doe de haver, noten, zaden, dadels, citroenschil, kokosrasp en kaneel in 
een blender of hakmachine en hak tot een grove substantie.
+ Verwarm de honing in een pannetje tot deze heel vloeibaar is doe dan 
de olie en het water erbij.
+ Roer door en voeg je havermengsel toe. Roer weer heel goed door, 
totdat je een kleverige massa krijgt.
+ Bekleed een klein bakblik of een kleine ovenschaal (ik heb een brownieblik 
gebruikt) met bakpapier en verdeel je mueslimassa erover.
+ Smeer goed uit, zodat het overal even dik is. Ga voor ongeveer een 
centimeter dikte. Is jouw schaal groter en wordt je plak dunner? Dan vul 
je gewoon maar bijvoorbeeld 2/3 van het blik, de massa blijft keurig op z’n 
plek zul je zien.
+ Bak ongeveer 25 tot 30 minuten in de oven totdat het mooi bruin is, 
maar niet donkerbruin. Het mag nog een klein beetje zacht zijn, het wordt 
vanzelf hard tijdens het afkoelen.
+ Haal uit de oven en maak inkepingen met je mes waar je de plak 
straks wilt breken. Laat de plak helemaal goed afkoelen en breek/snijd dan 
in repen.
+ Smelt de chocolade en doop de uiteinden van de repen erin
+ Leg ze op een bakpapiertje, zodat de chocolade kan stollen en klaar!



ENERGY BAR
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ingrediënten

bereiding

150 gram gemengde noten
150 gram dadels
150 gram pindakaas
80 ml honing of agavesiroop
30 gram amandelmeel
2 eetlepels kokosolie
40 gram kokos schaafsel
150 gram pure chocolade

+ Maak met een keukenmachine of blender eerst een puree van de dadels,
door de dadels in kleine stukken te snijden en er 25 ml water aan toe
te voegen, niet teveel, dan wordt het deeg te nat! Pureer tot je een
puree zonder grote klonten hebt.
+ Hak de noten zo fijn mogelijk en meng die door het deeg, evenals 1
eetlepel kokosolie, pindakaas, agave siroop en geraspte kokos.
+ Bekleed een ondiepe schaal met bakpapier en verdeel het dadel-noten-
mengsel erover. Verdeel het goed over de hele schaal, zodat de energie-
repen straks overal even dik zijn. Druk goed aan, bijvoorbeeld met de bolle
kant van een lepel.
+ Laat de repen minimaal 5 uur opstijven in de koelkast.
+ Maak intussen de chocoladetopping door de chocolade au bain marie te
laten smelten, in een hittebestendige kom die je op een pan kokend water
zet. Roer 1 eetlepel kokosolie door de chocola en roer tot je een glad-
de massa hebt.
+ Haal de repen even uit de koelkast en spreid de chocolade erover. Zet
de schaal daarna terug in de koelkast.
Snijd de repen na het opstijven in het gewenste formaat. Een deel bewa-
ren? In de vriezer zijn de repen nog zeker een maand houdbaar.



GRANOLA REEP

WWW.ANKAMERTENS.NL

ingrediënten

bereiding

200 gram havermout
100 gram grof gehakte cranberries
100 gram superfoods naar keuze
0,5 bakje grof gehakte amandelen
0,5 bakje grof gehakte rozijnen
3 eetlepels honing
1 eetlepel vanille-extract
1 theelepel zeezout
klontje roomboter

+ Verwarm de oven voor op 250 graden. Pak een bakblik en doe er wat
bakpapier in of vet het blik in met wat olie.
+ Leg de haver en de grof gehakte amandelen op een kleine bakplaat en
bak het geheel zeven tot tien minuten tot het geheel licht geroosterd is.
+ Terwijl je de haver en de amandelen roostert zet je een pan met
de boter op het vuur. Doe er de honing, het vanille-extract en de super-
foods in. Blijf goed roeren tot de boter is opgelost.
+ Haal de geroosterde haver en amandelen uit de oven en het giet het
botermengsel er overheen. Voeg de cranberry’s en rozijnen toe en roer
alles goed door elkaar. Laat het voor vijftien minuten afkoelen.
+ Zet het geheel nu in de koelkast voor minimaal twee uur.
+ Haal de granola voorzichtig uit het bakblik en snijd er kleine repen van.

TIP
Voeg wat kokossnippers 
toe voor een extra 

lekkere bite.



HAVERMOUT KOEKJES
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ingrediënten

bereiding

2 bananen
100 gram havermout
35 gram gehakte amandelen
40 gram kokos
25 gram cranberries
20 gram kokosvet

+ Verwarm de oven voor op 180 graden
+ Prak de banaan met een vork
+ Voeg alle droge ingrediënten toe en meng alles goed door elkaar
+ Laat het kokosvet smelten en meng dit door het deeg
+ Bekleed de bakplaat met bakpapier
+ Vorm met 2 lepels 12 hoopjes van het deeg op de bakplaat en druk 
ze iets aan met de bolle kant van de lepel
+ Bak de havermoutkoekjes in ongeveer 15 minuten af in de voor-
verwarmde oven
+ Je kunt de koekjes luchtdicht ongeveer 4 dagen bewaren

TIP
Je kunt de koekjes ook 

prima invriezen!



BLISS BALLS
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ingrediënten

bereiding

90 gram verse dadels
1 eetlepel appelstroop
50 gram havermout
40 gram zonnebloempitten
25 gram hennepzaad
1 theelepel chiazaad
1 theelepel speculaaskruiden

+ Week de dadels even 10 minuutjes in een kommetje warm water.
+ Verwijder dan de pitten en stop de dadels in de keukenmachine.
+ Maal ze even kort fijn en voeg dan de overige ingrediënten toe.
+ Meng tot het geheel goed aan elkaar kleeft. Schraap, indien nodig, soms
even het mengsel van de zijkanten richting het mes. Is het mengsel veel
te nat, voeg dan een klein beetje extra havermout toe. Het dient wel
goed plakkerig te zijn om er balletjes van te kunnen maken.
+ Maak je handen een beetje nat onder de kraan, en rol dan balletjes
van het mengsel.
+ Zet de balletjes dan een half uurtje in de koeling om iets harder te
worden.



RAUWE BROWNIE REPEN
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ingrediënten

bereiding

100 gram gemengde noten
100 gram verse dadels
25 gram gepelde hennepzaadjes
1 eetlepel cacaopoeder
cacaonibs ter garnering

+ Meng dan alle ingrediënten op hoge snelheid in een foodprocessor, keu-
kenmachine of blender. Is het mengsel te droog en vormt het geen bal in
de machine? Voeg dan een klein scheutje water toe en laat de machine
nog even draaien.
+ Druk het mengsel in een rechthoekig schaaltje. Zet eventjes in de koe-
ling om op te stijven.
+ Snijd ze dan op maat en garneer naar smaak.

Tip! Bewaar de overgebleven repen een week lang (goed luchtdicht ver-
pakt) in de koelkast.



PECAN REPEN
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ingrediënten

bereiding

120 gram pecannoten
80 gram rozijnen
1 grote theelepel speculaaskruiden
1 perssinaasappel
2 eetlepels gepoftequinoa

+ Maal de pecannoten fijn in de keukenmachine. Meng dan de rozijntjes,
speculaaskruiden en het rasp van de sinaasappel er door. Laat het geheel
even goed draaien.

+ Voeg dan een beetje sap van de perssinaasappel toe, totdat het
mengsel goed aan elkaar kleeft en tot een bal vormt in de machine. Voeg
als laatste de gepofte quinoa erdoor, en laat de machine alleen nog maar
heel kort draaien, zodat de quinoa voor een deel zichtbaar blijft.

+ Druk het mengsel dan in een kleine vierkante ovenschaal of een vierkant
bakje. Plaats deze een half uurtje in de vriezer om op te stijven. Haal
deze dan uit de vriezer en snijd het mengsel dan met een scherp mes in
reepjes. Je kunt de reepjes dan stuk voor stuk verpakken in bakpapier
en invriezen of in de koelkast bewaren.

TIP
Zijn je dadels droog? 
Laat ze dan even 10 
minuten weken in een 
schaaltje water om ze 
zacht te laten worden. 

met rozijnen



ZACHTE HAVER KOEKEN
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ingrediënten

bereiding

50 gram havermeel
20 gram havervlokken
100 gram kikkererwten
60 gram ontpitte dadels
1 rijpe banaan

0,5 theelepel kaneel
0,25 theelepel vanillepoeder
1 theelepel baking soda
1 eetlepel appel azijn

+ Verwarm de oven voor op 180 graden. Laat de Medjool dadels een
kwartiertje weken in een kommetje water en giet ze dan af.
+
Meng in een foodprocessor of blender het havermeel, kikkererwten, de
banaan, dadels kaneel en vanillepoeder. Voeg als laatste de baking soda en
appel azijn toe. Schep dan met de hand de havervlokken door het be-
slag.
+
Schep telkens een hoopje beslag op een met bakpapier bekleed rooster
en smeer het uit tot een ronde koek met de achterkant van een lepel.
Herhaal tot het beslag op is.

+ Bak de zachte koeken af in 15-18 minuten.

met kikkererwten
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