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Recept voor 10 dadel-pops
Ontvang je gasten b jou thuis die samen met jou het vasten komen
verbreken? Dan is dit een heerl ke ramadan snack om klaar te maken.

Dit heb je nodig:
200 gram verse dadels
50 gram ongezouten hazelnoten
50 gram ongezouten pecannoten
2 eetlepels rauwe cacao
1 eetlepel kokosolie
Topping zoals: kokosrasp,
sesamzaadjes of geraspte
pistachenoten.

Hoe maak je het?
Maal de noten f n in een keukenmachine met een
sterk hakmes (vraag een volwassene om hulp).
Voeg daarna de dadels, rauwe cacao en de
kokosolie toe.
Neem steeds een beetje van het mengsel en draai
er een balletje van. Druk stevig aan.
Je kunt nu de dadel-pops versieren door ze door
een topping heen te rollen.
Je kunt je dadel-pops in een cupcakevormpje
plaatsen voor een feestel k effect.
Bewaar je dadel-pops in de koelkast.

Bismillah,
laat het smaken!
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