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Double chocolate chip cookies 

 

Easy and delicious one-bowl chocolate chip cookies!   
 

 

DOUBLE CHOCOLATE CHIP COOKIES 
 
Servings: 10-12 cookies 
Preparation time: 20-25 minutes 
 
INGREDIENTS:  
 
280 grams of flour 
1 teaspoon of baking powder 
1 teaspoon of baking soda 
140 grams of brown sugar 
100 grams of coconut oil 
 45 ml of maple syrup 
1 tablespoon of vanilla extract 
125 ml of plant-based milk (or regular milk) 
35 grams of cacao powder 
1/2 teaspoon of salt 
150 grams of dark chocolate, chopped 
 
INSTRUCTIONS: 
 

1. Preheat the oven to 180°C.  
2. Mix together the coconut oil and brown sugar in a large bowl, using a fork. Then add the 

milk, vanilla extract, maple syrup and cacao powder and mix it until combined. Then add 
the baking powder, baking soda and salt and mix it again until combined.  
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3. Add the flour to the bowl and stir until well-combined, then add the chopped chocolate and 
stir again.  

4. Make little balls out of the cookie dough and spread them (about 5 cm apart) on the baking 
tray using a baking sheet.  

5. Put them in the oven for about 12-15 minutes.  
 
NOTES: 
 

 Can be stored in an air-tight container for 3 days.  
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Dubbele chocoladekoekjes 

 

Eenvoudige en heerlijke chocoladekoekjes gemaakt in één kom! 
 

 

DUBBELE CHOCOLADEKOEKJES 
 
Porties: 10-12 koekjes 
Bereidingstijd: 20-25 minutes 
 
INGREDIËNTEN:  
 
280 gram bloem 
1 theelepel bakpoeder 
1 theelepel baksoda 
140 gram bruine suiker 
100 gram kokosolie 
 45 ml ahornsiroop 
1 eetlepel vanille-extract 
125 ml plantaardige melk (of gewone melk) 
35 gram cacaopoeder 
1/2 theelepel zout 
150 gram pure chocolade, fijngehakt 
 
INSTRUCTIES: 
 

1. Verwarm de oven voor op 180°C.  
2. Meng de kokosolie en de bruine suiker samen in een grote kom, gebruik een vork. Voeg 

dan de melk, vanille-extract, ahornsiroop en cacaopoeder toe en meng tot één geheel. 
Voeg vervolgens het bakpoeder, baksoda en zout toe en meng tot een glad mengsel.  
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3. Voeg de bloem toe en meng tot het goed is samengevoegd, voeg daarna de 
chocoladestukjes toe en meng ze er doorheen.  

4. Maak kleine balletjes van de koekjesdeeg en verspreid ze (5 cm van elkaar) op een 
bakplaat met een bakpapier erop.  

5. Zet ze in de oven voor ongeveer 12-15 minuten.  
 
NOTA: 
 

 Kan bewaard worden in een gesloten verpakking voor 3 dagen. 
 

 


