
Kom tot rust tijdens de

FIKA
Net als ze in Zweden doen

Kort samengevat is de fika een 
koffiepauze met een zoete snack, 
maar daarmee doen we deze Zweedse 
traditie toch echt tekort. De fika is een 
sociale aangelegenheid. Collega’s, 
vrienden en familie gebruiken het 
moment om te ontspannen en gezellig 
te kletsen. Hoog tijd om dit concept 
– of op z’n mist het Zweedse gebak – 
ook hier te introduceren!

In Nederland eten collega’s 
alleen op verjaardagen 
samen een stuk taart, maar 
de Zweden leggen twee 
keer per dag het werk neer 
voor een fika. Om 10:00 uur 
en 15:00 uur komt iedereen 
samen voor koffie en iets 
lekkers. De Zweden zijn echte 
zoetekauwen en hebben een 
rijke patisseriecultuur. 
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PEPPARKAKOR

HALLONGROTTAR 

Zweedse gemberkoekjes
Deze brosse koekjes zijn het jaar rond een hit, 
maar in de aanloop naar Kerst krijgen de Zweden 
al helemaal geen genoeg van de pepparkakor 
met kaneel, gember en kruidnagel. Vanwege alle 
specerijen passen deze gemberkoekjes perfect 
bij een kop koffie.

Ingrediënten
200 gr bruine basterd suiker
200 gr witte basterd suiker
200 ml stroop
150 ml water
300 gr roomboter
25 gr J.S. Polak kaneel
6 gr J.S. Polak gemalen gember
8 gr J.S. Polak gemalen kruidnagel
1 kg patentbloem
20 gr bakingsoda

Bereidingswijze
Verwarm de bruine- en witte basterdsuiker samen met 
de stroop en het water in een pan. Voeg de boter toe 
en laat het smelten. Roer goed door en laat een beetje 
afkoelen. Voeg daarna de kaneel, gember en kruidnagel 
bakingsoda en bloem toe en meng tot een mooi deeg. 
Laat het deeg een nacht in de koelkast rusten. Haal het 
deeg uit de koelkast en kneed even door totdat het 
soepel is. Verwarm de oven voor op 185°C Rol het deeg 
uit tot ± 1 mm en steek met een vormpje koekjes uit het 
deeg. Plaats de koekjes op een bakplaat en bak ze 
8-10 minuten in de voorverwarmde oven.

Vanillekoekjes met frambozenvulling
In de VS is dit roomboterkoekje bekend als 
‘thumbprint cookie’, maar de Zweden noemen 
het letterlijke vertaald een ‘frambozengrot’. 
Het klassieke recept vraagt om frambozenjam, 
maar probeer gerust een andere fruitsmaak uit! 

Ingrediënten
200 gr roomboter
100 gr kristalsuiker
290 gr patentbloem
5 gr bakpoeder
5 gr J.S. Polak vanillesuiker
Fruitvulling framboos Fruffi

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200°C. Klop de zachte boter 
en suiker door elkaar. Meng de bakpoeder, vanillesuiker 
en bloem door het boter/suiker mengsel tot een deeg. 
Verdeel het deeg in stukjes van 20 gram en rol hier balletjes 
van en leg ze in een papieren vormpje. Maak een kuiltje 
in het midden van de balletjes. Vul het kuiltje met de fruit-
vulling framboos. Bak de koekjes ongeveer 15 minuten en 
laat ze vervolgens afkoelen op een rooster.


