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voorwoord
Koken is mijn lust en mijn leven, maar bakken heeft altijd iets speciaals voor mij. Het maken van gebak en patisserie staat voor 
mij het dichtst bij het gevoel van trakteren. Zoals vroeger op de basisschool, als je jarig was. Het plezier van het bakken is denk ik 
vooral het plezier van het straks mooi presenteren en geven of delen met anderen. Lachen en teruglachen. Juist daarom heeft het 
maken van gebak altijd iets feestelijks. Vrijwel alle jonge kinderen maken graag kleine cupcakes in kleurige papiertjes en weten 
vaak al meteen welke cupcake ze voor wie willen versieren. Alle ouders en grootouders kennen het gevoel van het proeven van 
het lekkerste cakeje (zoet of hartig!) van de hele wereld, gewoon omdat hun kind of kleinkind het heeft gemaakt.

Van alle soorten gebak vind ik cupcakes het mooiste voorbeeld van ‘democratisch gebak’. Cupcakes zijn voor iedereen en hebben 
geen last van een deftig imago. Bovendien zijn ze heerlijk makkelijk om te maken en heb je er nauwelijks speciaal gereedschap 
voor nodig. Cupcakes zijn fashionable en soms zelfs stoer. In de pop- en rockcultuur zijn cupcakes een regelmatige verschijning, 
zowel op tafel als in logo’s, artwork en tattoo’s. Het idee is simpel: een mals cakeje gebakken in een papieren cupje, opgespoten 
met een lekkere topping, versierd naar eigen stijl.

Maar waarom zouden cupcakes alleen zoet mogen smaken? Ook hartige cupcakes misstaan niet op feestjes of borrels. Eigenlijk is 
hartig bakken het gebied waar de kok en de patissier elkaar tegenkomen. Een beetje de twilight zone tussen keuken en bakkerij. 
Waar de kok het overneemt van de bakker en andersom. En dat is nu precies het gebied waarin ik mij het meest thuis voel!  
In dit grensgebied krijg je gewoon het beste van twee werelden. Waar niets te gek is; verse zalm cupcakes? Een warme Bolognaise 
cupcake? Indian Broccoli? Waarom niet? Als het maar lekker is! Voor je ligt het resultaat: een boek vol zoete en hartige ideeën.

Toch zie ik in de wereld van de cupcakes iets gebeuren waarover ik mij enorm verbaas en waar ik mij zelfs zorgen over maak. 
Namelijk het soms extreme gebruik van onnatuurlijke kleurstoffen, glitterpilletjes en ingrediënten met twijfelachtige e-nummers. 
In al mijn recepten gebruik ik uitsluitend gewone, begrijpelijke, natuurlijke ingrediënten.
 
De bedoeling van dit boek is je te helpen en te inspireren bij het maken van zoete en hartige cupcakes. 
Al het andere doe je lekker zelf!

Rudolph van Veen
Meesterkok
Meesterpatissier
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‘Rudolph’s Bakery’ was een aantal weken de ideale 
proefkeuken voor alle hartige cupcakes voor dit boek.

Dit was erg handig, vooral ook omdat al mijn 
collega’s steeds konden voorproeven en dat maakte 

de voorbereidingen tot een groot feest.
Mede namens al mijn collega’s van 24Kitchen kan ik 
jullie de recepten in dit boek van harte aanbevelen!

12
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CAke

Verwarm de oven voor op 180 ºC. 

Zeef de bloem en de bakpoeder boven een kom. 

Meng met een garde de suiker en het zout erdoor. 

Mix in een andere kom het ei met de melk, de 

zonnebloemolie en de vanille. Voeg beide mengsels bij 

elkaar en mix ze, op lage stand, tot een glad beslag. 

Mix het beslag vervolgens nog 10 seconden op de 

hoogste stand. Zet de eetbare ijsbekers op een 

bakplaat en vul ze voor driekwart met het beslag.  

Bak de cupcake-ijsjes in de voorverwarmde oven in 

ongeveer 25 minuten gaar. 

 
AARDbeIen-CReAm CheeseCRème

Doe de zachte boter met de poedersuiker in de kom 

van een keukenmachine. Klop de boter rustig met de 

bisschophaak luchtig. Dit duurt minstens 10 minuten. 

Gebruik een mixer als je geen keukenmachine hebt. 

Roer de roomkaas glad met een spatel. Voeg als 

laatste de aardbeienjam toe aan de luchtige boter. 

Klop deze er kort door. Hierdoor krijg je een gemar-

merd effect. 

gARneRIng

Vul een spuitzak met een kartelmondje met de cream 

cheesecrème en spuit mooie hoge rozetten op de 

cupcakes. Garneer de cupcakes met stukjes aardbei en 

een parapluutje. 
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CAke

200 gr bloem

1 eetl. bakpoeder (7 gr) 

220 gr suiker

mespunt zout

1 ei

180 ml melk

60 ml zonnebloemolie

merg geschraapt uit een vanillestokje of 

1 eetl. natuurlijk vanille-extract 

18 eetbare ijsbekers

AARDbeIen-CReAm CheeseCRème

200 gr boter (op kamertemperatuur) 

200 gr poedersuiker

200 gr roomkaas (op kamertemperatuur) 

2 eetl. aardbeienjam

gARneRIng

1 doosje aardbeien

18 parapluutjes

voor o
ngevee

r 18 c
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CAke

Los de saffraan en kurkuma op in warm  

water. Verwarm de oven voor op 180 ºC. Zeef de 

bloem en de bakpoeder. Meng de suiker en het zout 

erdoor. Mix in een andere kom het saffraan-kurkuma 

mengsel met de eieren, de yoghurt en de zonnebloem-

olie. Voeg beide mengsels bij elkaar en mix ze, op lage 

stand, tot een glad beslag. Mix het beslag vervolgens 

nog 10 seconden op de hoogste stand. Zet de 

cupcakevormpjes in de cupcaketray en vul ze voor 

driekwart met het beslag. Bak de cupcakes in de 

voorverwarmde oven in ongeveer 25 minuten gaar. 

 
mAngo-PAssIeCRème

Doe de zachte boter met de poedersuiker in de kom 

van een keukenmachine. Klop de boter zeker  

10 minuten rustig met de bisschophaak luchtig.  

Roer de custardpoeder aan met het mango-passiesap 

(volgens aanwijzingen op de verpakking). Voeg de 

instant custard geleidelijk toe aan de luchtige boter.  

Blijf kloppen tot alles goed gemengd is.    

gesuIkeRDe CAshewnoTen

Verwarm de oven voor op 180 °C. Klop het eiwit met 

de suiker los, meng de cashewnoten erdoor en verdeel 

ze over een bakplaat met bakpapier. Bak ze lichtbruin 

en krokant in ongeveer 15 minuten in de voorver-

warmde oven. Roer tussentijds de noten een keer 

goed door met een lepel. Laat ze goed afkoelen. 

 
gARneRIng

Schep de mango-passiecrème in een spuitzak met  

een klein kartelmondje en maak een hoog puntig 

rozet op de cupcakes. Garneer de cupcakes met de 

gesuikerde cashewnoten. 
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CAke

1 gr saffraan, draadjes of poeder

½ theel. kurkuma

2 eetl. water

200 gr bloem

1 eetl. bakpoeder (7 gr) 

230 gr suiker

mespunt zout

2 eieren

200 gr yoghurt (Griekse) 

180 gr zonnebloemolie

mAngo-PAssIeCRème

250 gr boter (op kamertemperatuur) 

60 gr poedersuiker

250 gr banketbakkersroom (zie hoofdstuk Basisrecepten 

toppings op pag. 30; optie 3) 

aangeroerd met mango-passiesap (koelvak supermarkt) 

gesuIkeRDe CAshewnoTen

1 eiwit 

75 gr suiker 

150 gr cashewnoten

voor 1
2 cupc

akes
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CAke

Verwarm de oven voor op 180 ºC. 

Zeef de bloem en bakpoeder boven een kom.  

Meng met een garde de suiker en het zout erdoor. 

Mix in een andere kom het ei met de melk, de 

zonnebloemolie en de vanille. Voeg beide mengsels bij 

elkaar en mix ze, op lage stand, tot een glad beslag. 

Mix het beslag vervolgens nog 10 seconden op de 

hoogste stand. Zet de cupcakevormpjes in de cupcake-

tray en vul ze voor driekwart met het beslag. Bak de 

cupcakes in de voorverwarmde oven in ongeveer  

25 minuten gaar. 

 
VAnIlleCRème

Doe de zachte boter met de poedersuiker in de kom 

van een keukenmachine. Klop de boter rustig met de 

bisschophaak luchtig. Dit duurt minstens 10 minuten. 

Gebruik een mixer als je geen keukenmachine hebt. 

Roer de banketbakkersroom glad met een garde en 

voeg deze geleidelijk toe aan de luchtige boter. Blijf 

kloppen tot alles goed gemengd is.    

gARneRIng

Bestrijk de cupcakes met de kersenjam. Schep de 

vanillecrème in een spuitzak met een gladde spuit-

mond en verdeel de crème als een flinke dot over de 

kersenjam. Bestrooi de cupcakes met een beetje 

hagelslag. Doop de kersen in de kersenjam en zet 

deze boven op de cupcakes.  
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CAke

200 gr bloem

1 eetl. bakpoeder (7 gr) 

220 gr suiker

mespunt zout

1 ei

180 ml melk

60 ml zonnebloemolie

merg geschraapt uit een vanillestokje of 

1 eetl. natuurlijk vanille-extract 

VAnIlleCRème

250 gr boter (op kamertemperatuur) 

60 gr poedersuiker

250 gr banketbakkersroom (zie hoofdstuk Basisrecepten 

toppings op pag. 30) 

gARneRIng

1 pot kersenjam

50 gr hagelslag, puur

12 verse kersen

voor 1
2 cupc

akes
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RuDOlpH ZEGT: 
‘laat voor dit recept de kersenjam 

uitlekken op een zeef zodat je de extra 
gevulde kersenjam hebt voor op de 

cupcakes, en een dun geleiachtig deel 
om de kersen even in te dopen voor 

een mooie glans aan de kers bovenop.’
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