
Recept eikelkoekjes 
o 1,5 kop (=flinke koffiemok) eikelmeel  
o Halve theelepel baking soda  
o Halve theelepel kaneel  
o Halve theelepel zout  
o 1 ei 
o 1 kop suiker 
o Halve kop gesmolten boter (ong. 120 g)  
o 1 lepel stroop 
o Halve kop melk 
o 1,75 kop havermout 
o Halve kop kokosrasp  
o Eventueel halve kop rozijnen  

Hak de eikelstukjes fijn in een blender. Verwarm 
de oven voor op 175 graden. 
Mix de droge ingrediënten in een kom. Roer er 
de andere ingrediënten door.  
Pak een bakblik en leg er een vel bakpapier op. 
Maak koekjes door telkens een lepel beslag op 
het bakpapier te leggen. 

Bak ongeveer een kwartier. 

Eikelmeel maken 
 Verzamel een flinke hoeveelheid eikels. Je moet de 

bruine hebben (groene worden na een paar dagen 
vanzelf bruin) 

 Doe ze in water om te kijken of ze drijven. Als ze drijven, 
zijn ze aangegeten. Gooi ze dan weg.  

 Nu gaan we de eikels pellen. Dat gaat het makkelijkste 
als je ze kapot slaat met een hamer of met iets anders 
zwaars.  

 Hak of stamp de eikels in kleine stukjes. Dit kan met een 
vijzel, maar ook met een hakker of blender.  

 Doe de eikels in een oude theedoek (er komen namelijk 
vlekken in die er in de was niet meer uitgaan) en bindt de 
doek met touw of elastiek vast.  

 Leg het buideltje in een bak met water. Nu zie je al 
meteen dat er bruin spul uitkomt. 

 Dat bruine spul is tannine, een bittere stof die ook in 
thee en wijn zit. Dat smaakt niet lekker en is een beetje 
giftig. Misschien ken je het wel van hele sterke thee, je 
mond trekt spontaan samen!  

 Ververs het water telkens, totdat er nauwelijks meer 
bruin spul uitkomt. Dit duurt ongeveer 3 dagen. 

 Je kan nu met de brokjes meteen koekjes bakken, of ze 
nog iets fijner malen in een blender.  

 Als je het meel wil bewaren, droog je het in de oven op 60 
graden, in 2-3 uur.  

 Als het droog is, kan je het makkelijker malen.  
 Je kan het eikelmeel als gewoon meel gebruiken.  
 Hiernaast vind je een lekker recept. 
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