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CHOCOLAATJES MAKEN 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

 3 repen pure of 
melkchocolade van 
een goede kwaliteit 
(75% 
cacaobestanddelen) 

 versiersels zoals 
gehakte noten, 
rozijnen, cranberries, 
gedroogde 
sinaasappelschil, 
granola 

En verder 

 een pannetje en een 
hittebestendige kom 
om de chocolade in te 
smelten 

 een siliconenmat of 
bakpapier om de 
chocola op uit te 
gieten. 

 

Verwarm in het pannetje een bodem water tot het kookpunt. 
Hang de kom er in, deze mag het water niet raken. Zorg dat je 
chocola fijn genoeg hakt, anders duurt het smelten heel lang. 
Begin met 2 repen, de 3e wordt er pas aan toegevoegd als de 
chocolade gesmolten is. Roer af en toe.  
Als alle chocola gesmolten is, haal je de kom uit het pannetje, 
strooi er de 3e ook fijngehakte reep bij en roer rustig met een 
spatel tot alle chocola gesmolten is. Klop niet te wild want dan 
sla je luchtbellen in de gesmolten chocola en dat wil je niet. 

Voor de snelle manier van tempereren: strooi de fijn gehakte 
2 repen in een magnetronbestendige kom. Laat langzaam 
smelten. Telkens 10-20 seconden op een laag vermogen, even 
doorroeren en dit herhalen tot alle chocolade gesmolten is. 
Zet het vermogen zeker niet te hoog, want dan verbrand de 
chocola en kun je hem weggooien. 

Leg het bakpapier of siliconenmat op het aanrecht. Giet de 
gesmolten chocolade in een kunststof maatbeter om 
makkelijker te kunnen uitgieten. Je kunt ook een lepel 
gebruiken, maar dat maakt de kans op knoeien alleen maar 
groter. Probeer even uit of de chocola niet te warm meer is. Is 
hij nog erg warm, dan vloeit de chocolade heel dun uit. Laat 
anders nog even koelen. 

Giet plasjes chocola op je bakpapier en strooi er meteen de 
decoratie over. 

Variatietip: smelt behalve pure ook witte chocola (natuurlijk 
apart van elkaar) en maak combinaties. Giet een drup witte 
chocola op het puur (of andersom) en maak er met een 
prikker eventueel een krul in. 

Laat goed afkoelen en bewaar op een koele plek. 

 
 


