
Recepten van Melanie 
 

Snack: Bountylolly 

 
Ingrediënten (voor 8-10 porties):    

 6 eetl. kokosrasp + extra om in te rollen 

 70 g havermout 

 4 eetl. Kikkererwten 

 7 medjoul dadels 

 2 eetl. Citroenrasp 

 Snufje zout 

 Sap van 1 halve uitgeperste citroen 

 3 eetl. Ahornsiroop 

 100 g pure chocola (om in te dippen) 

 
* Extra optie: maak een leuke topping. Wij gebruikte pistachenootjes, gojibessen en roze peper, maar 
vermalen nootjes, havermout, rozijntjes, cacaonibs en quinoapops zijn ook leuk. Of simpel een beetje 
kaneel. Een leuk sate-prikkertje erin en je hebt hele vrolijke lollies. 
 
Bereidingswijze: 
1. Doe alle ingrediënten (behalve de chocolade) 
plus 6 eetlepels water, in een mengkom. Meng alle ingrediënten door elkaar met een staafmixer of in 
een keukenmachine tot een glad mengsel. 
2. Rol het mengsel met je handen tot 12 mooie balletjes in extra kokos en zet in de vriezer voor 10 
minuten. 
3. Smelt ondertussen de chocolade au bain-marie. 
4. Haal de balletjes uit de vriezer en druk ze plat met een lepel. 
5. Dip de balletjes met een vork in de chocolade aan 1 kant. Doordat de balletjes koud zijn wordt de 
chocolade direct hard. 
6. Strooi je favoriete topping erover! 
7. Bewaar de balletjes afgedekt in de vriezer. 
 

 
 
 



Snack: We Love Bananabread ! 
 

 
 
Ingrediënten: 
• 200 g speltmeel 
• 1 theel. bakpoeder 
• 1 theel. kaneel 
• ½ theel. zout 
• 200 g verse dadels, ontpit 
• 100 ml plantaardige melk 
• 3 theel. kaneel 
• 4 rijpe bananen 
• 100 gram verse blauwe bessen of frambozen 
 
Bereidingswijze: 
1. Warm de oven voor op 180 graden Celsius. Bekleed een cakevorm met bakpapier. 
2. Meng het speltmeel, bakpoeder, kaneel en zout in een grote kom door elkaar. 
3. Meng de dadels samen met de plantaardige melk en de vanille tot een glad mengsel. Dit gaat het 
beste in een keukenmachine, maar zou eventueel ook kunnen in een krachtige blender. 
4. Prak de bananen in een aparte kom fijn. Gebruik hiervoor rijpe bananen met spikkels, dan wordt 
de cake het lekkerst! 
5. Meng het dadelmengsel met het meel en de bananen door elkaar. Voeg de blauwe bessen of 
frambozen toe en doe het beslag in de cakevorm. 
6. Zet de cake 50-60 minuten in de oven. Check met een satéprikker of deze droog uit het 
bananenbrood komt, dan is het brood gaar. Haal de cake uit zijn vorm en laat afkoelen op een 
rooster. 
7. Snijd het brood in 12 plakken en vries deze per stuk in. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Energieballen met dadels, cacao en pompoenpitten  
 

 
 
Ingrediënten: 

 70 g pompoenpitten 

 20 g gepofte rijst of gepofte quinoa 

 50 g hele amandelen 

 80 g Medjoul dadels 

 1/2 tl gemalen kurkuma 

 1/2 tl kaneel 

 1 volle tl cacaopoeder van goede kwaliteit 

 1 tl vanille-extract 

 1/2 el manukahoning 

 1 sinaasappel 

 
Bereidingswijze: 
1. Hak 40 g van de pompoenpitten in een keukenmachine fijn en strooi het poeder op een bord. Doe 
de rest van de pitten met de gepofte rijst of quinoa, de amandelen en de dadels (zonder pit) in de 
machine en hak ze fijn. 
2. Schil en rasp er de kurkumawortel boven (als je verse gebruikt) of doe de gemalen kurkuma samen 
met de kaneel, het cacaopoeder en een snufje zeezout in de blender. Laat de machine nog even 
draaien om alles goed te mengen en voeg dan de vanille, honing en de helft van het sinaasappelsap 
toe. 
3. Laat de machine nu nog 1 tot 2 minuten draaien, terwijl je de wand van de kom een paar keer 
schoon schraapt, en giet er zo nodig nog een scheutje sinaasappelsap bij om het mengsel te binden – 
het duurt een poosje voordat het mengsel bij elkaar komt, dus heb geduld en laat de machine zijn 
magische werk doen. 
4. Verdeel het mengsel met vochtige handen in 24 porties, draai er balletjes van en rol ze door het 
pompoenpitpoeder op het bord.  
5. Bewaar de ballen in het resterende poeder. De ballen blijven in een luchtdicht afsluitbare trommel 
met gemak twee weken goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pure Chocoladerotsjes 
 

 
 
Ingrediënten: 

 Pure chocolade 85% - 200 gram (2 repen) 

 Pinda's - 200 gram (ongezouten) 

 
Bereidingswijze: 
1. Breek de chocolade in stukjes en leg ze in een pannetje 
2. Laat de chocolade stukjes op laag vuur zachtjes smelten 
3. Draai het vuur uit zodra alles gesmolten is en voeg de pinda's er aan toe 
4. Hussel alles goed door elkaar en plaatst de pan in de koelkast voor een half uurtje 
5. Bekleed een bakplaat met bakpapier en schep hier met twee lepels kleine rotsjes van het mengsel 
op 
6. Laat twee uur uitharden, je gezonde snack is nu klaar. Bewaar de pindarotsjes in een trommeltje in 
de koelkast 
 


