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Lamingtons 
 
 
Biscuit; 

5 eieren (M) 
150 g fijne kristalsuiker 
snufje zout 
135 g patentbloem 
35 g maïzena 

 

Glazuur; 
750 g poedersuiker 
50 g cacaopoeder 
180 ml melk 
20 g roomboter op kamertemperatuur 
400 g geraspte kokos 
 

 
Verwarm de oven voor op 180 °C elektrisch. Leg een vel bakpapier op de bodem van de 
bakvorm. Vet de bakvorm niet in en bekleed de zijkanten ook niet met bakpapier. 
 

1. Klop de eieren, suiker en zout in een keukenmachine met een garde of met de 
handmixer op hoge snelheid tot het beslag lobbig is en je er lijntjes in kunt trekken. 

2. Zeef in twee rondes de bloem en maïzena boven het beslag en spatel dit er 
voorzichtig door. 

3. Schenk het beslag in de bakvorm en tik met de bakvorm een keer of drie op het 
aanrecht om de luchtbellen te laten ontsnappen. Bak de biscuit in 30 tot 35 minuten 
tot de bovenkant goudbruin is. Laat de biscuit in de bakvorm, ondersteboven op een 
taartrooster afkoelen.  

4. Haal een scherp dun mesje langs de binnenkant van de bakvorm en stort de biscuit 
op een koelrek en laat het volledig afkoelen. 

5. Snijd de biscuit in ongeveer 12-16 vierkante blokken. 
6. Meng de poedersuiker, cacaopoeder, melk en boter in een kom en verwarm het 

mengsel au bain-marie. 
7. Doe de kokos in een diep bord, schaal of kom. 
8. Met behulp van twee vorken, haal de blokken biscuit eerst door het glazuur en 

daarna door het kokos. Laat de kom wel op de pan met warm water staan tijdens het 
dompelen, dan blijft het glazuur mooi vloeibaar. 

9. Leg ze op een bakplaat zodat het glazuur kan uitharden (ongeveer 30 minuten).  
 
TIP! Voor Lamingtons is het het beste als de biscuit vooraf gemaakt en ingevroren is 
geweest. Van oudsher maakten ze Lamington van “oude” biscuit zelfs. Het is erg lastig vers 
gebakken biscuit te dompelen in het “zware” glazuur. 
 


