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CAKEDONUTS UIT DE OVEN 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

Voor ca. 12 stuks 

Voor het deeg 

 165 g bloem 
 3/4 tl bakpoeder 
 1/4 tl baking soda 
 snuf zout 
 60 g boter 
 45 g fijne suiker 
 25 g lichtgele 

basterdsuiker 
 1 ei 
 135 g melk 
 1/2 tl vanille suiker  
 
Voor het suikerglazuur 
 ca. 150 g poedersuiker 
 1 druppeltje water of 2 
 gelkleurstof in de 

gewenste kleur(en) * 
 evt. nog sprinkles naar 

keuze 

 

OOK NODIG 

 een (siliconen) donut 
bakvorm 

 een spuitzak 
 

 

Laat alle ingrediënten op kamertemperatuur komen.  
Meng bloem, bakpoeder, baking soda en zout in een kom en zet 
apart. Vet de donutvorm in.  
Verwarm de oven voor op 215 graden Celsius onder en 
bovenwarmte. 

Klop (met keukenmachine of handmixer) de zachte boter met beide 
suikers en vanillesuiker schuimig op hoge snelheid. Klop het ei los 
en meng het er door op medium snelheid. Zet de keukenmachine 
op lage snelheid en voeg om en om bloem en melk toe. Gebruik 
hiervoor niet de handmixer, maar meng boter en melk er dan door 
met een spatel. 

Vul een spuitzak of diepvrieszak, knip er een punt af van ca. 1 cm 
doorsnede. Vul de vorm tot ongeveer de helft met het beslag. Klop 
eventuele luchtbellen er uit.  

Bak 12-14 minuten op een rooster in de oven. De donuts moeten 
nog terugveren als je er met een vinger op duwt. Haal de vorm uit 
de oven en keer voorzichtig boven een rooster. Laat de donuts op 
een rooster volledig afkoelen. 

Als de donuts volledig zijn afgekoeld kun je ze garneren met 
suikerglazuur. 
Wil je ook een kleurtje toevoegen aan je glazuur, dan heb je 
kleurstof nodig. Dat is te koop in gel of in vloeibare (waterige) vorm. 
Heb je de laatste, dan is het misschien niet nodig om nog water aan 
de poedersuiker toe te voegen!  

Doe de poedersuiker in een kommetje en voeg een paar druppels 
water toe. Begin echt maar met heel weinig! Roer tot je glazuur 
glad is, zonder klontjes. Wil je meerdere kleuren glazuur verdeel dit 
dan over 3 kommetjes. Dit is net voldoende voor deze hoeveelheid 
donuts. Wil je meer kleuren, maak dan nog wat nieuwe glazuur aan.  
Breng nu de witte glazuur op kleur. Gebruik je gelkleurstof, dan heb 
je echt maar heel weinig nodigen kun je de glazuur met een prikker 
een beetje mengen, zodat je een marmer effect bereikt. Met een 
dunne waterige kleurstof zal dat lastig worden. kies dan voor één 
kleur. 

Dompel de donuts in de suikerglazuur en leg ze dan op een rooster 
dat je op een vel bakpapier legt. Wil je sprinkles gebruiken, strooi 
die dan in de nog natte glazuurlaag. Laat volledig drogen! 

 


