
CULICOOL smulrecept

Jummy Brownies
Ingrediënten 
250 gram (mejool=extra grote kleverige) dadels
2 eieren
200 gram kokosvet (of roomboter)
snufje zeezout
100 gram courgette
125 gram amandelmeel
75 gram rauwe cacao
2 theelepels bakpoeder
pure chocolade en /of noten
sinaasappelrasp
kaneel

Benodigdheden
Brownie bakblik 18x18 (of ovenschaal)
Keukenmachine

Inspiratie van: http://www.yourpersonallifecoach.nl/raw-chocolate/brownie/

Bereidingswijze

- Zet de oven op 180 graden en vet het bakblik of ovenschaal in. Ook
kan je het bekleden met bakpapier
- Je neemt 250  gram (mejool) dadels en haalt de pitten eruit. 
- Eventueel week je ze in water en stop ze in het keukenmachine
- Dan doe je er 2 eieren bij en je laat het lekker draaien in de keukenmachine (die heb je echt nodig voor dit recept )
- Ondertussen heb je 200 gram kokosvet laten smelten (au bain Marie ) dwz in een bakje wat in een ander bakje staat met heet water.
- Je voegt het kokosvet wat inmiddels kokos olie is geworden ook toe én een snufje zeezout of Himalaya zout,
- Je raspt 100 gram courgette en voegt dat ook toe en weer laat je alles draai
- In een andere kom doe je 125 gram amandelmeel, 75 cacaopoeder en twee theelepels bakpoeder.
- Dit mengsel voeg je toe aan de rest in de mengkom van de keukenmachine.
- Voeg eventueel ook noten en gehakte pure chocolade er doorheen
- Voeg naar extra smaak wat sinaasappelrasp en/ of wat kaneel toe
- Vervolgens stort je dit goddelijke chocolade mengsel in de beklede ovenschaal
- Zet het +/- 25 minuten in de oven
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Maak een vriend of collega blij met dit heerlijke suikervrije 

recept door het te delen! Mail ze het recept door 

en vertel ze over de:

CULICOOL

Verwijs ze naar: www.culicool.nl
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