
Wil je zien hoe wij 
deze recepten maken? 
Bekijk de kookfilmpjes 
op dekookhoek.com

Funfetti-cake

En voor de topping: 170 gram roomboter 250 gram poedersuiker 75 milliliter crème fraîche 1 eetlepel vanille-extract je favoriete snoepjes   (bijvoorbeeld tumtums of kersjes)
 snufje zout

 
Boodschappenlijstje:

 190 gram patentbloem

 190 gram roomboter

 190 gram kristalsuiker

 3 eieren
 25 milliliter Griekse 

   yoghurt

 1 eetlepel vanille-extract

 1 theelepel bakpoeder

 3 eetlepels cake-sprinkles 

   of funhagel
 snufje zout

Nodig:
cakevorm, mixer, 

spuitzak met 
spuitmondje

6   Schep het bloemmengsel door het 
beslag. Roer daarna de resterende 
Griekse yoghurt en de sprinkles erdoor. 
Goed roeren!

7  Verdeel het beslag over de cakevorm. 
Zet die 50 tot 60 minuten in de oven. 
Bakken maar! Als de cake gaar is, haal 
je hem uit de cakevorm en laat je hem 
afkoelen.

8  Nu maak jij de botercrème. Doe de 
roomboter in een mengkom en mix 
glad. Voeg de poedersuiker en wat 
zout toe. (Let op: schep de poedersui-
ker eerst voorzichtig met een lepel door 
de boter: als je direct gaat mixen, ligt 
de hele keuken vol poedersuiker!) Mix 
dan het vanille-extract en de crème 
fraîche erdoor.

9  Doe de crème in een spuitzak doen 
en maak toefjes, of gebruik een spatel 
en smeer de crème boven op de cake. 
Daarna mag je aan de slag met snoep-
jes, spekjes, sprinkles of hagelslag. 
Versier jouw funfetti-cake hoe jij wilt!

Beginnen maar!
voor 4 personen / 60 min. + 60 min. bakken + 10 min. afkoelen / moeilijk

Tip:
Belangrijk! Kijk of je sprinkles 

koopt om mee te bakken. Als je niet 
met de sprinkles kunt bakken, 

krijg je een grijze cake.

1  Vet de cakevorm in met boter en een 
kwastje. Schep er 1 eetlepel bloem in 
en beweeg de vorm tot de bloem overal 
aan plakt. Hierdoor laat de cake straks 
beter los. Hou de cakevorm daarna 
ondersteboven boven de gootsteen en 
klop de extra bloem eruit.

2  Doe de overige bloem, het bakpoeder 
en wat zout in een mengkom. Roeren!

3  Snijd de boter in blokjes. Mik deze 
samen met de suiker in een andere 
mengkom en mix alles zo’n 3 minu-
ten, tot de boter zacht is en de suiker 
goed erdoorheen is gemengd. Gelukt? 
Mix dan nog 2 minuten, zodat de boter 
romig en wit wordt.

4  Mix een voor een de eieren door het 
mengsel. Meng steeds tot het beslag glad 
is. Geen klontjes!

5   Doe het vanille-extract en de helft van 
de Griekse yoghurt erbij en mix opnieuw.

 Verwarm op tijd de oven voor: 

een elektrische oven op 200 graden, 

een heteluchtoven op 180 graden. 

Pas op, want dit is heet! 

Vraag een volwassene om te helpen.

Dit recept komt uit 
Koken met Kinderen: Lekker veggie


