
Canestrelli piacentini 

Canestrelli uit Piancenza 

 

Makkelijk: – Voorbereidingstijd: 25 minuten – Bereidingstijd: 10 minuten – Calorieën per koekje: 97 – Voor 20 stuks 

 

Ingrediënten: – 250 g bloem, plus een beetje extra om te bestuiven – 1 ei – 80 g zachte boter, in kleine stukjes – 75 g suiker – geraspte schil van 1/4 citroen – 1/2 tl bakpoeder – een snufje appeltaartkruiden – een paar drupjes vanilleextract – 2 el Alchermes (zie Tip) – melk 

 

Verhit de oven tot 180 °C en prepareer een bakplaat met boter en bloem. Zeef de bloem op een 

schoon werkvlak, maak een kuiltje in het midden en breek er het ei in. Voeg de boter, suiker, 

citroenschil, bakpoeder, appeltaartkruiden, vanille en Alchermes toe, en werk alles met een scheutje 

melk door elkaar tot je een zacht deeg hebt.  

Rol het deeg op een met bloem bestoven werkvlak uit tot een dikte van 1 cm en steek er met  

deegstekers diverse vormen koekjes uit. Leg ze op de bakplaat en bak ze ongeveer 10 minuten, of tot 

ze heel licht bruin zijn. Laat ze voor het serveren afkoelen.  

 

Tip: Alchermes is een Italiaanse likeur die buiten Italië lastig verkrijgbaar is. Als het nodig is kun je de 

likeur vervangen door wat rode kleurstof met een scheutje rozenwater. 

 

Recept uit: De Zilveren Lepel Kookschool Dolci 

 

De Zilveren Lepel Kookschool Dolci bevat meer dan 75 recepten voor authentieke Italiaanse taarten, 

cakes en koekjes. Je vindt in dit boek recepten voor de knapperigste cantuccini en amaretti, maar 

ook voor citroencupcakes, frambozenricottataart en aardbeientaart met zabaglione.  

 

Dit boek maakt deel uit van de nieuwe, budgetvriendelijke serie De Zilveren Lepel Kookschool: 

basiskookboeken met recepten van de gerespecteerde experts van De Zilveren Lepel, het 

bestverkochte Italiaanse kookboek van de afgelopen 60 jaar. Per boek haal je de smaak van Italië in 

huis met ruim 75 nieuwe basisrecepten. Inclusief stap-voor-stapfoto's, technieken, informatie over 

ingrediënten en bij elk recept een smakelijke foto. Andere delen in de serie zijn: De Zilveren Lepel 

Kookschool Pizza en De Zilveren Lepel Kookschool Pasta. 

 
De Zilveren Lepel Kookschool Dolci 

ISBN 9789000347803 

Prijs: € 15,00 
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