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“Benaan-Cheklaoi Broad” 
 
Bereidingstijd:  
Circa 60 minuten (waarvan ca. 45 minuten baktijd). 
 
Bijzonderheden: 
Eenvoudig te maken, lekkere combo van chocola & banaan. 
 
Ingrediënten: 

● ca. 3-4 middelgrote, rijpe & fijngeprakte bananen 
● ca. 85 gram pruimen*, fijngemalen met 3 eetl. heet water 

(evt. kan je in plaats hiervan ook 1 extra banaan toevoegen) 
● 1/3 cup magere yoghurt (naturel) 
● 70 gram gesmolten, ongezouten boter 
● 2 grote eieren 
● 70 gram (1/3 cup) kristalsuiker 
● 75 gram (1/3 cup) lichte basterdsuiker 
● 160 gram AP bloem 
● 35 gram fijngemalen lijnzaad 
● 3/4 theelepel baking soda** 
● 1/2 theelepel zout 
● 1/2 theelepel kaneelpoeder 
● 1/8 theelepel pimentpoeder** (een mengsel van half/half kruidnagelpoeder en gemalen 

nootmuskaat werkt ook) 
● ca. 100-110 gram chocolade druppels: gebruik melk-chocola als je van zoet houdt, en pure 

chocola als je de cake liever iets minder zoet wilt hebben 
● 42 gram geroosterde, en grofgehakte walnoten 
● 2 eetlepels magere melk 
(* = o.a. te koop bij een goeie notenboer, en op de Kanaalstraat;  ** = o.a. te koop bij een Toko;) 

Andere benodigdheden: 
● (brood)bakvorm van ca. 23x13 cm. (9x5 inch) – een kleine, rechte cakevorm werkt ook 
● bakspray 
● blender of keukenmachine 

 
Bereiding: 
Rooster de walnoten (als ze niet al geroosterd zijn). 
Verwarm de oven voor op 175 graden Celcius. Vet de bakvorm in met de bakspray (een doekje 
met een beetje olie werkt ook): zorg dat je de vorm goed & volledig invet, want anders komt de 
cake uiteindelijk niet heel uit de vorm. 
 
Doe de bananen, de pruimen, de yoghurt, de gesmolten boter, en de eieren in een grote kom. 
Meng dit met een mixer op middelhoge snelheid tot alles goed door elkaar gemengd is. 
Voeg nu de kristal- en basterdsuiker toe. Mix ook dit totdat alles goed gemengd is. 
 
Meng in een kleinere kom de bloem, het lijnzaad, de baking soda, het zout, het kaneelpoeder en 
het pimentpoeder goed door elkaar. 
Voeg dit bloemmengsel nu toe aan het deeg in de grote kom. Meng alles met de hand door elkaar 
totdat alles nét gemengd is (ga je te lang door met mengen, dan wordt de cake stug). 
Voeg dan de helft van de chocolade druppels (= 55 gram) plus de walnoten toe aan het beslag. Je 
hebt nu een vrij dik deeg. 
 
Giet dit beslag in de bakvorm. Bak de cake ca. 45-50 minuten totdat een houten prikker die je in het 
midden prikt, er schoon uitkomt. Bak de cake liever net iets te kort dan te lang. 
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Haal de cake uit de oven, en laat deze op een taartrooster ca. 10 minuten afkoelen. 
Ga nu voor de zekerheid met een scherp mes langs de buitenkant van de cake. Leg dan een groot 
bord op de vorm, en draai het geheel om om. Verwijder de bakvorm. 
Pak een ander bord of taartplateau (leg er eventueel een velletje bakpapier op). Leg dit omgekeerd 
op de cake, en draai alles weer om (zodat de cake weer normaal omgedraaid is). 
Laat de cake nu volledig afkoelen. 
 
Meng de andere helft van de chocolade druppels met 2 eetlepels magere melk in een kopje. Zet dit 
30 seconden in de magnetron op de hoogste stand. 
Roer daarna met een lepel totdat de chocola en de melk volledig met elkaar vermengd zijn. Je 
krijgt zo een ietwat dikke, maar nog steeds goed vloeibare ganache. 
Verdeel de ganache met een lepel zo goed mogelijk over de bovenkant van de cake. Smeer met de 
bolle kant van de lepel ook (zo goed als dat kan...) chocola op de zijkant van de cake. Laat de cake 
daarna opnieuw volledig afkoelen. 
 
De cake is het lekkerst wanneer je hem nu minimaal een paar uur, en liefst een hele nacht, in de 
koelkast zet. Hij wordt daardoor lekker kleffig/vochtig en heerlijk chocoladig & bananig! 
 
Bron recept:  
Aangepast recept van “MyRecipes.com”. 
Kijk voor meer lekkere Bâkhaos recepten op durfteimproviseren.nl. 

http://durfteimproviseren.nl/tag/bakhaos/

