
Zet een check als je een stap gedaan hebt.
Weeg 40 gram boter af.
Snijd de boter in blokjes en doe ze in de kom.
Weeg 50 gram suiker af en doe in de kom. 
Weeg 100 gram zelfrijzend bakmeel af en doe dat ook in
de kom. 
Doe 2 eetlepels melk er bij.
Doe 2 theelepels kruiden er bij. 
Pak met twee vingers een beetje zout vast en doe dat als
laatste in de kom. 
Nu ga je alles door elkaar kneden. Het deeg is goed
gekneed als je geen brokjes boter meer hebt en het deeg
helemaal bij elkaar geplakt zit, dus je ziet geen losse
ingrediënten meer. 

Doe bakpapier op de bakplaat.
Neem een beetje deeg en rol dit tot een klein bolletje. Zo
groot als een knikkertje. 
Leg het bolletje op het bakpapier en druk hem een beetje
aan, zodat de onderkant plat wordt. 
Dit doe je ook bij de rest van het deeg. 
Nu is het ti jd voor hulp: de bakplaat moet in de oven. 
Zet de wekker op 20 minuten. 

Na 20 minuten zijn de pepernoten klaar. Laat ze een
beetje of helemaal afkoelen, net wat ji j lekker vindt. Eet
smakelijk!

Voorbereiding:
Was je handen goed. 
Haal een bakplaat uit de oven en warm dan
de oven voor op 175 graden.
Zorg dat alle spulletjes die hierboven
genoemd zijn klaar staan. 
Met de pen kun je ieder stapje afvinken,
zodat je precies weet waar je bent in het
recept. 
Vraag hulp van een volwassene bij het in
de oven zetten van je pepernoten of als
iets niet lukt. Succes!

PEPERNOTEN
Dit heb je nodig:

Ingrediënten 
voor ongeveer 30 pepernoten
Zelfrijzend bakmeel (100gr)
Donkere basterdsuiker (50 gr)
Ongezouten roomboter (40gr)
Koek- en speculaaskruiden (2tl)
Melk (2el)
Zout 

En verder:
Beslagkom
Bakpapier
Oven
Pen
Keukenweegschaal
Theelepel
Eetlepel

Zo maak je het:


