
 
Dit is het Twix reep recept van Rens Kroes. Gezond en lekker! 
 
Bereidingstijd 
ca. 2 uren 
 
Portie 
ca. 12 repen 
 
Houdbaarheid 
Je kan het voor 3-5 dagen in de koelkast bewaren of vries het in voor max. 3 maanden. 
 
Benodigdheden 
- 20 × 20 cm bakblik 
- (ongebleekt) bakpapier 
- Oven 
- Keukenmachine (optioneel) of blender 
 
Ingrediënten: 
 
Bodem 
– 100 g amandelmeel 
– 90 g havermeel 
– 2 el maïzena of 2 tl arrowroot 
– Snufje (zee)zout 
– 2 el kokosolie, gesmolten 
– 2 el ahornsiroop 
 
“Karamel” laag 
– 7 Medjoul dadels 
– 75 g notenpasta 
– Snufje (zee)zout 
– 2 el havermelk (of andere melk naar wens) 
(– 1/2 tl vanillepoeder, ongezoet) 
 
Chocolade laag 
– 250 g pure chocolade, puur 
 
 
Bereiding 
1. Verwarm de oven op 180°C. 
2. Bekleed een 20 × 20 cm bakblik met (ongebleekt) bakpapier. 
3. Doe het amandelmeel, havermeel, maïzena/arrowroot, zachte kokosolie, ahornsiroop 
en zout in een kom en mix door elkaar. 
 4. Schep het mengsel op de bodem van het bakblik, druk met met de vingers goed aan. 



Prik er gaatjes in met een satéprikker of vork. Leg het vervolgens voor 20-25 minuten in 
de oven of tot het goudbruin begint te worden. Haal het blik eruit en laat het afkoelen. 
5. Mix de ingrediënten van de 2e laag ("karamel" laag) met een keukenmachine tot een 
dik en romig geheel. Schraap eventueel de massa af en toe van de zijkanten af.  
6. Verspreid het mengsel met natte handen (zo kan je het beter verspreiden) boven de 
bodemlaag. Plaats het in de vriezer totdat de karamel laag hard is (ca. 30 min.). 
7. Smelt de chocoladerepen in een pan op laag vuur en roer af en toe door. 
8. Haal het bakblik uit de vriezer en giet het chocolademengsel op de karamel laag en 
verspreid alles gelijkmatig er overheen. 
9. Zet het blik ongeveer 30 minuten in de koelkast en snijd het in repen. 
 
Geniet! 
 
 

 


