Frozen chocolate banana bites

These frozen chocolate banana bites, with only two ingredients, is the easiest snack you’ll ever
make, and they are so delicious!

FROZEN CHOCOLATE BANANA BITES
Preparation time: 10-15 minutes + 1 hour in the freezer
INGREDIENTS:
3 bananas, in slices
100 gram of dark chocolate >70%, in pieces
INSTRUCTIONS:
1. Arrange the banana slices onto a plate covered with parchment paper and put this in the
freezer for at least 30 minutes.
2. Add the pieces of chocolate in a bowl and place it in the microwave with 30-second
intervals. Stir between each interval, until melted.
3. Take the plate with the banana slices out of the freezer and take each slice with a fork and
cover both sides with the melted chocolate. Then put the slices back onto the plate.
4. Place the plate back into the freezer for at least 30 minutes.
NOTES:


Can be stored in an air-tight container in the freezer for 3 weeks.
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Bevroren chocolade-bananensnacks

Deze bevroren chocolade-bananensnacks, met slechts twee ingrediënten, is de gemakkelijkste
snack die je ooit zult maken en ze zijn zo heerlijk!

BEVROREN CHOCOLADE-BANANENSNACKS
Bereidingstijd: 10-15 minuten + 1 uur in de vriezer
INGREDIËNTEN:
3 bananen, in schijfjes
100 gram pure chocolade> 70%, in stukjes
INSTRUCTIES:
1. Leg de schijfjes banaan op een plaat bekleed met bakpapier bakpapier en zet dit in de
vriezer voor minstens 30 minuten.
2. Doe de stukjes chocolade in een kom en plaats deze in de magnetron voor intervallen
van 30 seconden. Roer tussen elk interval, tot het gesmolten is.
3. Haal de plaat met de schijfjes banaan uit de vriezer en neem elk schijfje met een vork
en bedek beide kanten met de gesmolten chocolade. Leg vervolgens de schijfjes terug
op de plaat.
4. Plaats de plaat terug in de vriezer voor minstens 30 minuten.
NOTA:
Kan bewaard worden in een gesloten verpakking in de vriezer voor 3 weken.
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