
En hoe je ze zelf kan maken
Waanzinnig lekkere wafelsWaanzinnig lekkere wafels



Om je wafels zo goed mogelijk te garen, verwarm je het
wafelijzer altijd goed voor. Als je wafelijzer verschillende

standen heeft gebruik je hiervoor de hoogste stand.

Als je het beslag te lang mengt, veranderen de gluten  
in je deeg en wordt je deeg minder luchtig. Stop met 

mengen zodra het beslag gemengd is.

Blijven je wafels toch aan het wafelijzer kleven? Dan zit er te weinig 
vet in je beslag. Om dit op te lossen, voeg je wat extra olie of boter 

toe aan je beslag.

5 tips 
om wafels te bakken 

Ook als je wafelijzer een antiaanbaklaag heeft is het nodig om 
de bakplaten lichtjes in te vetten met wat olie of gesmolten boter. 

Zo voorkom je dat de wafels uit elkaar getrokken 
worden. Ontsnapt er geen stoom meer via de zijkanten 

van het wafelijzer? Dan zijn je wafels klaar!

VERWARM HET WAFELIJZER 

MENG HET BESLAG NIET TE LANG! 

VET IN JE BESLAG

WAFELIJZER INVETTEN 

OPEN HET WAFELIJZER NIET TE SNEL



250 bloem

150 g Tiense Fijne Suiker

1 theelepel bakpoeder

25 g maanzaad

125 g Tiense Parelsuiker

2 citroenen

3 eieren

200 g boter, gesmolten

Citroen maanzaad
wafels

Ingrediënten

1. Doe de bloem, fijne suiker, bakpoeder, maanzaad, parelsuiker, zeste van 2 citroenen, 
sap van een halve citroen en de eieren in een grote kom. Meng met 

een elektrische mixer met de deeghaken.

2. Voeg de gesmolten boter toe en meng tot een glad beslag.

3. Verwarm het wafelijzer en vet de bakplaten in met wat neutrale olie.

4. Schep een lepel van het beslag op het wafelijzer en bak tot goudbruin 
op middelhoog vuur. Laat afkoelen op een taartrooster. De wafeltjes kan je 

achteraf nog 3 dagen bewaren in een afgesloten doos.



Brownie
wafels 225 g boter

85 g pure chocolade

75 g Cassonade Graeffe

1 eetlepel cacaopoeder

250 ml melk

120 g bloem

1 theelepel bakpoeder

Garnering
vanille ijs

chocoladesaus

1. Doe de boter en chocolade in een steelpannetje en laat op een heel zacht vuur smelten.

2. Doe het gesmolten chocolademengsel en de rest van de ingrediënten 
in een grote kom en meng door elkaar.

3. Verwarm het wafelijzer en bak de wafels op middelhoog vuur tot de buitenkant 
gebakken is maar de wafels nog steeds zacht zijn.

4. Serveer onmiddellijk met een bol ijs en chocoladesaus.

Ingrediënten



Kokosyoghurt
wafels 300 ml kokosmelk

1 theelepel azijn

50 g Tiense Fijne Suiker

275 g bloem

1 ½ theelepel baking powder

250 g kokosyoghurt

60 ml kokosolie, gesmolten

Garnering
kokosschilfers

kokosyoghurt

verse aardbeien

1. Meng de kokosmelk met de azijn.

2. Doe het melk mengsel samen met de rest van de ingrediënten in een mengkom 
en mix goed door elkaar tot een glad beslag.

3. Verwarm het wafelijzer op de hoogste stand, vet het in en bak de wafel 
tot de goudbruin en knapperig zijn.

4. Serveer meteen naar smaak  
met kokosyoghurt, kokosschilfers  

en aardbeien.

Ingrediënten



Pumpkin spice
wafels

Ingrediënten
½ pompoen, geschild  

en in blokjes gesneden

200 g bloem

50 g Cassonade Graeffe

1 ½ theelepel bakpoeder

½ theelepel baking soda 
(natrium bicarbonaat)

¼ theelepel: kaneel,  
nootmuskaat, gemalen  

kruidnagel, gemalen gember

50 g gesmolten boter,  
afgekoeld

2 eieren

300 ml melk

1 theelepel azijn

Garnering
yoghurt

pecannoten

1. Stoom de pompoen 20 minuten tot een vork makkelijk erdoor prikt. 
Mix met een blender glad en laat op een heel zacht vuur nog 20 minuten reduceren. 

Houdt 250 g van de pompoenpuree apart voor de wafels. Bewaar enige rest in de ijskast.

2. Meng alle droge ingrediënten door elkaar. Voeg de rest van de ingrediënten 
eraan toe en meng met een spatel kort door elkaar.

3. Verwarm een wafelijzer op de hoogste stand, vet het in en bak de wafel tot 
ze crispy zijn. Serveer onmiddellijk met yoghurt en pecannoten.



Mini
wafeltjes

1. Klop de eieren luchtig met een elektrische mixer.  
Voeg de boter en melk toe en meng goed door elkaar.

2. Voeg de bloem, het zout, bakpoeder en gesmolten chocolade toe  
en mix tot een homogeen mengsel.

3. Verwarm het wafelijzer op de hoogste stand en schep het beslag er op.  
Bak 3 minuten zonder het wafelijzer te openen.

4. Laat de gebakken wafels even 
afkoelen op een taartrooster 

en knip ze daarna met 
een keukenschaar 
in kleine wafeltjes.

5. Meng alle ingrediënten 
voor de dip door elkaar 

en serveer met de wafeltjes.

2 eieren

50 g Tiense Zeer Fijne Suiker

225 g boter, gesmolten

425 ml melk, lauw

250 g bloem

1 theelepel zout

20 g bakpoeder

150 g donkere gesmolten 
chocolade

Garnering
70 g Griekse yoghurt

1 eetlepel Tiense Bloemsuiker

een mespunt gemalen kaneel

Ingrediënten



Lacquemant
wafels Voor de wafels

125 ml melk, lauw

15 g gist

1 eigeel

300 g bloem

75 g Tiense Fijne Suiker

75 g kandijsiroop

200 g boter, 
kamertemperatuur

Voor de stroop
175 ml water

125 g Cassonade Graeffe

1 eetlepel cacaopoeder

50 g Candico Kandijsiroop

25 g Candico Kandijsuiker

¼ theelepel kaneel

1. Meng de melk en gist goed door elkaar en laat 10 minuten staan.

2. Doe alle ingrediënten voor de wafels in een mengkom en kneed tot  
een elastisch egaal deeg. Laat een uur rijzen op een warme plek.

3. Maak ondertussen de siroop door alle ingrediënten in een steelpannetje te doen  
en een halfuur zachtjes te laten pruttelen tot de saus is ingedikt tot een dikke stroop. 

Laat volledig indikken.

4. Maak bolletjes deeg en rol wat uit. Je hoeft het deeg niet 
helemaal uit te rollen, het gewicht van het wafelijzer zal het 

deeg goed verspreiden.

5. Bak 1 minuut en laat afkoelen op een taartrooster. 
Verdeel een royale laag stroop over een wafel en 

dek af met een andere wafel.

Ingrediënten



Vegan
wafels 360 g havermout

400 ml amandelmelk

4 el Tiense Bio Bietsuiker

2 tl bakpoeder

2 tl natriumbicarbonaat

1 tl kaneel

½ tl zout

2 geplette bananen

2 eetlepels pindakaas

1. Verwarm het wafelijzer op de hoogste stand. Doe de havermout in de blender 
en maal tot een fijn meel. Voeg er de Tiense Bio Bietsuiker, bakpoeder, 

natriumbicarbonaat, kaneel en zout toe en meng alles samen.

2. In een andere kom, meng de geplette bananen, pindakaas en amandelmelk samen. 
Roer er de droge ingrediënten door. Laat het deeg 10 minuten rusten.

3. Schep een pollepel deeg in het ingevette wafelijzer en bak gedurende 
4-5 minuten totdat de wafels goudbruin zijn.

Ingrediënten

serveer met kokosyoghurt, bananen en granola.Tip



Chocolate chip
wafels

Ingrediënten
250 g bloem

100 g Tiense Zeer Fijne Suiker

½ theelepel bakpoeder

1 theelepel zout

¼ theelepel vanillepoeder

200 g boter, zacht en 
op kamertemperatuur

125 g chocoladedruppels

1. Doe alle ingrediënten in een mengkom en meng 
met een keukenrobot of handmixer met deeghaken tot een dik beslag.

2. Verwarm een wafelijzer op de hoogste stand, vet het in en schep een eetlepel beslag per 
wafel in het wafelijzer. Bak de wafeltjes tot ze lichtbruin maar nog altijd zacht zijn.

3. Gebruik een wafelvork om de wafels uit het wafelijzer te halen 
en laat ze afkoelen op een taartrooster.

4. Eet meteen of bewaar in een afgesloten bewaardoos.



Banana bread
wafeltjes

1. Prak de bananen fijn in een grote kom. Doe er alle droge ingrediënten 
bij samen met het ei, kokosolie en essence.

2. In een kleinere kom, meng de melk met de azijn en 
doe het mengsel daarna bij de rest van de ingrediënten.

3. Meng tot een homogeen beslag en verwarm ondertussen het wafelijzer.

4. Bak de wafels goudbruin langs beide kanten 
en serveer naar eigen smaak 

met schijfjes banaan, 
wat gehakte noten en 
(zelfgemaakte) siroop.

2 bananen

45 g Tiense Fijne Suiker

180 g bloem

½ theelepel baking soda 
(natrium bicarbonaat)

1 theelepel bakpoeder

½ theelepel zout

1 ei

80 ml kokosolie (gesmolten)

1 theelepel kokos essence

180 ml melk

1 theelepel azijn

Garnering
banaan

noten

ahornsiroop

Ingrediënten



Amandelwafels
50 g Tiense Zeer Fijne Suiker

150 g amandelmeel

100 g bloem

1 eetlepel baking soda 
(natrium bicarbonaat)

120 ml melk

3 eieren

100 g Tiense Parelsuiker

Garnering
 yoghurt

granola 

verse bessen

1. Meng de zeer fijne suiker, amandelmeel, bloem 
en baking soda door elkaar in een kom.

2. Klop de eieren los in de melk. Voeg het mengsel toe 
aan de kom met droge ingrediënten.

3. Meng door elkaar tot een glad beslag. Voeg er de parelsuiker aan toe 
en meng nog een keer kort door elkaar.

4. Verwarm een wafelijzer op de hoogste stand, vet het in en schep er een grote 
lepel beslag in. Bak goudbruin langs beide kanten en laat afkoelen 

op een taartrooster.

5. Serveer naar eigen smaak met yoghurt, granola en bessen.

Ingrediënten



Matcha
wafels 75 g Tiense Zeer Fijne Suiker

10 g matcha poeder

120 g bloem

¼ theelepel baking soda 
(natrium bicarbonaat)

1 theelepel bakpoeder

½ theelepel zout

250 ml melk

1 theelepel azijn

1 theelepel vanille extract

Garnering
kokos yoghurt

bessen

1. Meng de zeer fijne suiker, matcha poeder, bloem, baking soda, 
bakpoeder en zout door elkaar.

2. Meng de melk, azijn en vanille extract door elkaar en voeg het bij de droge ingrediënten.

3. Mix het beslag zo kort mogelijk, tot alle ingrediënten net door elkaar gemengd zijn.

4. Verwarm het wafelijzer, vet het in en bak de wafels 5 minuten op lage stand. 
Serveer meteen of laat afkoelen op een taartrooster.

5. Serveer naar smaak met yoghurt en verse bessen.

Ingrediënten



De enige echte
Luikse wafel

Ingrediënten
750 g bloem

270 g lauwe melk

70 g verse gist

3 eieren

2 eierdooiers

Een snuifje zout

½ zakje vanillesuiker

400 g zachte boter 
of margarine

500 g Tiense Parelsuiker

1. Bereid het deeg door alle ingrediënten, behalve de boter en de Parelsuiker, 
te mengen tot een vast en plakkend, doch kneedbaar geheel.

2. Laat 30 minuten rusten. Werk al knedend de zachte boter in het deeg 
en eindig met de parelsuiker.

3. Verdeel het deeg in porties van 100 g en begin te bakken na een rusttijd van 15 minuten. 
Warm het wafelijzer voor. Het wafelijzer moet niet ingevet worden.

4. Reken een baktijd van 3 min per wafel.



Feestelijke
waffle pops

1. Meng de eigelen, melk en olie door elkaar. Roer er dan de bloem, cacao, 
Cassonade Graeffe, bakpoeder en bicarbonaat onder. Klop de eiwitten stijf 

en spatel die voorzichtig door het beslag.

2. Verwarm het wafelijzer en vet het in met wat bakspray. Giet een lepel van het beslag 
in het wafelijzer, verdeel dan de houten stokjes over de wafels.

3. Bedek de stokjes met wat beslag. Sluit het wafelijzer en bak de wafels. 
Laat volledig afkoelen en snijd dan in de juiste grootte.

         4. Druip de gesmolten chocolade over de wafels en strooi de 
sprinkles over de chocolade.

120 g bloem

30 g cacao

50 g Cassonade Graeffe

1 theelepel bakpoeder

1 theelepel bicarbonaat

2 eieren, gescheiden

25 cl melk

20 cl olie

houten stokjes

50 g witte chocolade, 
gesmolten

2 eetlepels sprinkles

Ingrediënten


