
Hazelnoot rondjes
14 stuks – 60 min 
Ingrediënten:
120 gr bloem
100 gr roomboter (ongezout – op kamer tempratuur)
½ ei
65 gr suiker
1 snu�e zout.
95 gr blanken hazelnoten

Optioneel:
100 gr suiker
70 gr boter
70 ml slagroom
5 gr grof zeezout

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Meng in een kom de bloem, roomboter, ei en suiker tot een mooie deegbal. Breng op smaak met een 
snu�e zout.

Snijd de hazelnoten met een mes �jn of gebruik een keukenmachine. Let hierbij wel op dat je er geen 
hazelnootpasta van maakt. Het moge mooie kleine stukjes worden. Voeg de hazelnoten toe aan het deeg 
en zorg dat ze mooi verdeeld zijn. Laat het deeg even 20 min rusten in de koelkast. 

Verdeel het deeg in 14 stukjes en draai daar gelijke bolletjes van. 
Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg de kleine deegbolletjes met afstand van elkaar. Pak nu de 
achterkant van een glas dat recht is en druk elk bolletjes in tot deze 3 cm dik is. 

Plaats de bakplaat in het midden van de oven en bak  in 20 min goudbruin en knapperig. 

Optioneel tijdens het bakken te maken:
Zet de suiker met 3 tl water in een steelpan op middelhoog vuur. Laat de suiker en het water zonder 
roeren smelten in het pannetje. Beweeg het pannetje roterend om al het suiker te bedekken met water. 

Wacht 3 min tot de suiker een karamel kleur krijgt, beweeg het pannetje roterend om te zorgen dat de 
karamel kleur egaal is. Zodra de gewenste kleur is bereikt mag het vuur uit. Verwarm de slagroom in een 
anders steelpannetje en schenk bij de karamel. Meng door elkaar en blus de karamel af met klontjes boter.
Smeer de karamel tussen twee koekjes of dip de koekjes tot 1/3de in de karamel.  Leg de koekjes terug 
op bakpapier en laat de karamel opstijven/afkoelen. 


