
Feestelijke recepten
voor kerst en nieuw



Geglazuurde tulband cake
met gesuikerde kruiden en veenbessen

Ingrediënten
Nodig voor de cake:
300 g bloem
1 tl bakpoeder
1 tl bicarbonaat
1 el gemalen kaneel
snuifje zout
200 g boter op kamertemperatuur
400 g Tiense zeer fijne suiker
4 eieren
200 ml karnemelk

Nodig voor glazuur:
1 el roomkaas
1 tl melk
70 g Tiense bloemsuiker

Nodig voor gesuikerd fruit:
1 eiwit
100 g Tiense zeer fijne suiker
30 g verse veenbessen
verse tijm-en rozemarijntakjes

1. Doe bloem, bakpoeder, bicarbonaat, 
kaneel en zout in een kom. Meng alles 
goed samen.

2. In een andere kom, doe de boter 
en Tiense zeer fijne suiker. Meng 
alles goed samen tot een luchtig 
mengsel ( je kan hiervoor ook een mixer 
gebruiken).

3. Voeg 4 eieren toe en meng alles 
verder tot een gladde massa. Voeg 
afwisselend het bloemmengsel en 
karnemelk toe.

4. Giet het beslag in een ingevette 
tulbandvorm. Bak 50-60 minuten op 
170°C. Je kunt zien of de cake klaar 
is door er met een satéprikker in te 
prikken.

5. Haal de cake uit de oven. Laat de 
cake 10 minuten staan en haal de cake 
uit de tulbandvorm. Laat afkoelen.

6. Meng roomkaas, Tiense bloemsuiker 
en melk in een kommetje tot een glad 
glazuur.

7. Bestrijk kruiden en veenbessen met 
een kwastje met wat eiwit. Dip in 
Tiense zeer fijne suiker.

8. Giet de glazuur over de cake. Werk af 
met gesuikerde kruiden en veenbessen.



Peperkoekentaart
voor kerst en nieuw

Ingrediënten
Voor de taart:
350 g bloem
330 g Tiense Ruwe Rietsuiker
2 tl gemberpoeder
2 tl kaneelpoeder
1 tl gemalen kruidnagel
1 el bakpoeder
1 tl bicarbonaat
1 tl zout
200 g boter
3 eieren
2 el kandijstroop
Zeste van een sinaasappel
20 cl melk
1 tl vanille-extract

Voor de roomkaasfrosting:
220 g roomkaas
120 g boter (kamertemperatuur)
450 g Tiense Bloemsuiker
2 tl vanille-extract

1. Doe de bloem, Tiense Ruwe 
Rietsuiker, kruiden, bakpoeder, 
bicarbonaat and zout in een kom. Snijd 
de boter in kleine blokjes en doe ze bij 
de droge ingrediënten.

2. Meng de boter door de droge 
ingrediënten met een elektrische mixer 
tot het deeg er kruimelig uitziet. Voeg 
de eieren en de stroop toe en meng 
deze goed onder het deeg.

3. Voeg dan de melk, sinaasappel 
zeste en het vanille-extract toe en 
meng het deeg enkele minuten tot 
een homogene massa. Verdeel het 
deeg over drie dezelfde bakvormen en 
bak 25 minuten in een op 180 graden 
voorverwarmde oven. Laat volledig 
afkoelen op een taartrooster.

4. Doe de roomkaas en boter in een 
grote kom en meng deze met een 
elektrische mixer tot een homogene 
massa. Voeg de Tiense Bloemsuiker 
en het vanille-extract toe en meng 
enkele minuten op hoge snelheid tot 
de frosting licht en luchtig is.

5. Stapel de taarten op elkaar en 
breng tussen elke laag een dikke laag 
frosting aan. Besmeer de bovenkant 
en zijkanten van de taart met de 
frosting en maak het glad met een 
patisseriespatel.



Kerstdessertje
in een glaasje

Ingrediënten
400 g frambozen
Tiense Fijne Suiker
625 ml room
Meringues
gevriesdroogde frambozen
marshmallows
rozemarijn

1. Breng de frambozen en 6 el Tiense 
Fijne Suiker aan de kook en laat 5 
minuten zacht sudderen.

2. Klop 625 ml room tot het bijna stijf 
is. Voeg 4 eetlepels Tiense Fijne Suiker 
toe. Klop de room stijf.

3. Schep 1 eetlepel frambozenmengsel 
in de glazen. Schep hier wat slagroom 
overheen.

4. Breek wat grove stukken van 
meringues en doe ze in het glas. Werk 
af met ge vries droog de fram bo zen, 
marshmallows en rozemarijn.



Mocktails
VAN GEKARAMELISEERDE APPELS EN PEREN

Ingrediënten
Voor 6 mocktails:
2 appels
2 peren
100 g Tiense Ruwe Rietsuiker  
(en extra voor glazen)
1 tl kaneel
1 el boter
600 ml ginger ale
Verse takjes rozemarijn

1. Schil de appels en peren en snij ze 
in schijfjes.

2. Verwarm een koekenpan op 
middelhoog vuur en smelt de boter 
hierin.

3. Voeg het fruit, Tiense ruwe rietsuiker 
en kaneel toe. Laat ze ongeveer 5 
minuten bakken totdat het fruit zacht 
en glimmend wordt.

4. Doe het gekarameliseerd fruit in 
een kom en voeg 200 ml water toe. 
Mix alles tot een puree en zeef het 
mengsel door een zeef. Laat afkoelen.

5. Om een gesuikerde rand (crustarand) 
op de cocktail glazen te maken, vul de 
bodem van een kom met 3 cm suiker.

6. Maak de rand van de glazen vochtig 
met een halve citroen. Dompel het 
glasrandje in de kom en draai een 
beetje rond.

7. Vul de glazen met ijs. Verdeel 
de ginger ale over de glazen. 
Giet vervolgens de siroop van 
gekarameliseerd fruit in de glazen. 
Werk af met een takje rozemarijn.



Candy cane
COOKIES

Ingrediënten
180 g bloem
60 g cacaopoeder
¼ tl zout
220 g boter
100 g Tiense Zeer Fijne Suiker
100 g gesmolten witte chocolade
2 zuurstokjes (‘candy canes’)

1. Doe de boter en de Tiense Zeer 
Fijne Suiker in een kom en klop met 
een elektrische mixer tot een luchtige 
massa. 

2. Voeg de bloem, cacaopoeder en het 
zout toe en meng tot alle ingrediënten 
net gemengd zijn. Laat het deeg 30 
minuten rusten in de frigo.

3. Rol het deeg uit tot ongeveer een 
halve centimeter en gebruikt een rond 
vormpje om de koekjes uit te duwen. 
Bak de koekjes 20 minuten in een op 
160 graden voorverwarmde oven. Laat 
volledig afkoelen op een taartrooster.

4. Dop de koekjes voor de helft in 
gesmolten chocolade. Breek de candy 
canes in een vijzel en strooi de stukjes 
snoep over de chocolade. Laat de 
chocolade volledig opstijven in de 
ijskast.



Gekarameliseerde
uiendip

Ingrediënten
2 grote uien
1/2 el Cassonade Graeffe
1/2 tl zout
1/4 tl peper
2 el olijfolie
2 el mayonaise
120 g zure room

1. Pel de uien en snipper ze in niet al te 
fijne stukjes.

2. Verhit de olijfolie in een koekenpan.

3. Voeg de uien toe en laat ze op 
laag vuur gedurende 25-30 minuten 
sudderen.

4. Voeg de Tiense Cassonade Graeffe 
en zout toe. Roer en bak verder 
gedurende 5 minuten. Laat afkoelen.

5. In een kommetje, meng de 
mayonaise, zure room en peper. Voeg 
de uien toe en roer ze door. Breng nog 
op smaak met peper en zout.

6. Serveer met crackers of chips.



Chocolade
taart

Ingrediënten
Voor 12 personen:
30 g Tiense Bloemsuiker
120 g bloem
3 el cacaopoeder
115 g boter, koud en in blokjes
1-2 el ijswater
bakspray

Voor de vulling:
240 g chocolade
450 ml room (40%)

1. Meng de boter met de bloem, Tiense 
bloemsuiker en cacaopoeder in de 
keukenmachine tot een kruimelig deeg. 
Voeg ijswater toe en meng tot een 
samenhangend deeg. Vorm dit tot een 
platte plak, wikkel in vershoudfolie en leg 15 
minuten in de koelkast.

2. Rol het deeg op een stuk bakpapier uit 
tot een lap van 3-4 mm dik en wat groter 
dan de taartvorm. Doe het deeg in de 
vorm, druk de hoeken even voorzichtig aan 
en snij de randen mooi af. Zet 15 minuten in 
de koelkast.

3. Verwarm de oven voor op 190 graden, leg 
het bakpapier met bakbonen op het deeg 
en bak blind gedurende 10-12 minuten.

4. Verwijder het bakpapier en de bakbonen 
en bak nog gedurende 10-15 minuten 
totdat de bodem volledig gebakken is. Laat 
helemaal afkoelen.

5. Om de vulling te maken, doe de room 
in een pan en warm op (laat niet koken). 
Haal van het vuur en voeg de chocolade 
toe. Roer door tot de chocolade opgelost is. 
Laat 5 minuten staan en giet vervolgens in 
het afgekoelde deeg.

6. Laat de taart overnacht opstijven op 
kamertemperatuur of zet in de koelkast.

7. Versier met sterrenkoekjes en rozemarijn.



Eindejaar
trifle

Voor 12 personen:
750 g frambozen
4 el Tiense Ruwe Rietsuiker
50 ml water
1 l slagroom
3 el Tiense bloemsuiker
24 madeleines
500 g blauwebessen
100 g granaatappel pitten

1. Doe 250 g frambozen met water en 
Tiense Ruwe Rietsuiker in een steelpan. 
Breng aan de kook en laat 5 minuten 
koken op laag vuur. Roer regelmatig.

2. Mix de coulis met staafmixer en 
duw de fruitpuree door een zeef. Laat 
volledig afkoelen.

3. Klop de slagroom op en meng met 
de Tiense bloemsuiker.

4. In een grote glazen doorzichtige 
kom, bouw de trifle op door lagen te 
maken van madeleines, fruit, slagroom 
en coulis. Werk af met granaatappel 
pitten, fruit en wat coulis.

Ingrediënten



Candy cane
cupcakes

Ingrediënten
Nodig voor 12 cupcakes:
120 g bloem
200 g Tiense Zeer 
Fijne suiker
1 tl bakpoeder
1 tl bicarbonaat
1 ei
120 ml karnemelk, 
op kamertemperatuur
120 ml neutrale olie
70 ml heet water

Voor de botercrème:
400 g boter, heel zacht
500 g Tiense Bloemsuiker
rode voedingskleurstof

1. Verwarm de oven voor op 170 graden. Verdeel 
de papieren vormpjes over de muffinvorm.

2. Doe de bloem, Tiense Zeer Fijne suiker, 
cacaopoeder, bakpoeder en bicarbonaat in een 
kom en meng alles samen.

3. In een andere kom, klop het ei los samen met 
de karnemelk en olie.

4. Voeg de natte en de droge ingrediënten 
samen en meng alles.

5. Voeg het hete water toe en meng tot een 
glad beslag.

6. Verdeel het beslag over de muffinvorm 
(vul elke vormpje slechts voor de helft) en 
bak gedurende 18-21 minuten. Laat volledig 
afkoelen.

7. Om de botercrème te maken: Doe de 
zachte boter in een kom en mix tot een 
luchtige smeuïge massa. Voeg gedeeltelijk  de 
poedersuiker toe en mix door tot een mooie 
botercrème.

8. Doe de helft van de botercrème in een 
spuitzak.

9. Voeg 1/4 tl rode voedingskleurstof toe aan 
de andere helft van de botercrème en meng 
tot deze volledig opgenomen is. Doe  de rode 
botercrème in een andere spuitzak.

10. Snij puntjes van de spuitzakken en doe ze 
samen in een derde spuitzak. Snij het puntje 
af en spuit de twee kleuren botercrème op de 
cupcakes.

11. Je kan afwerken met crushed candy canes.



Kerst
chocolademelk

Ingrediënten
Voor 2 personen:
300 ml volle melk
1 el cacaopoeder
1,5 el Tiense Fijne Suiker
1 tl kanneel
4 el opgeklopte slagroom
3 el mini marshmallows
sprinkles
2 gingerbread koekjes
2 candy cane stokjes

1. Breng de melk samen met de suiker 
aan de kook. Voeg kaneel toe en meng 
alles samen.

2. Verdeel het cacaopoeder over 
2 kopjes. Giet de hete melk op het 
cacaopoeder en roer goed door.

3. Voeg opgeklopte slagroom toe.  
Werk af met mini marshmallows, 
sprinkles, candy cane en gingerbread 
man koekjes.


