
VERRASSENDE 
RECEPTEN 

VOOR ECHTE 
POPCORN-LOVERS!

met de originele popcorn van



... dan denk je aan popcorn. Je komt binnen en die heerlijke geur 
komt je direct tegemoet. Het water loopt je in de mond… Zoet of 
zout, groot of klein, romantisch delen met je date, je erachter ver-
stoppen tijdens een enge scène, extra special effect als het je bak 
uitvliegt bij een onverwachte twist - popcorn is er voor je. Tenzij je 
het al tijdens de voorfilmpjes op hebt natuurlijk.

Herkenbaar? Voor ons wel. Want een bezoek aan Pathé is pas écht 
compleet met een beker JIMMY’s popcorn aan je zijde. En onze 
liefde daarvoor gaat ver. Zó ver, dat je nu een ode aan de favoriete 
snack van filmkijkend Nederland voor je hebt. Ontdek de recepten 
van onze favoriete foodies en Pathé-lovers en ga zelf aan de 
slag! Want zoals popcorn in dit boek staat heb je het nog nooit 
gezie… eh, gegeten! 

Let’s get poppin’!

Pathé & JIMMY’s

DENK JE AAN DE BIOSCOOP...

LET’S GETPOPPIN’
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“Ik ben al van kleins af aan dol op films. In mijn tienertijd 
ging ik vaak met mijn broer naar Pathé om de laatste films 
te checken en daarna samen te eten. Jaren later ben ik zelfs 
een keer een uitdaging aangegaan met mijn vriend: zo veel 
mogelijk films op één dag kijken. We waren uiteindelijk 13 uur 
lang in de bioscoop. De favoriete snack bij een film blijft voor 
mij toch wel goede zoute popcorn. De helft van de bak is vaak 
al op wanneer de reclames voorbij zijn, maar dat is de charme 
ervan.”

Of het nu een avondje uit is met je prille liefde, een doordeweeks 
bezoek met vrienden of een zondagochtend met familie: 
elke bezoeker heeft speciale herinneringen aan Pathé. 

Onze receptmakers delen hun bioscoopverhalen!

“Als je de bioscoop binnen loopt en de geur van popcorn ruikt, 
wéét je dat je in een andere wereld stapt. Voor mij is het kijken 
van een film onlosmakelijk verbonden met popcorn. Als ik 
alleen al aan de geur denk, loopt het water me in de mond.  Er 
is niks lekkerder dan met een grote bak gezouten popcorn me 
heel even in een andere wereld wanen. Of het nou de wereld 
van een superheld is of samen met onze dochter op het grote 
scherm een animatie zien: je bent écht even weg.”

“De bioscoop en popcorn zijn voor mij een duo zoals Bassie en 
Adriaan: het hoort bij elkaar. Mijn liefde voor cinema is enorm, 
zonder afleiding kijken naar de nieuwste films op het grote 
witte doek, samen beleven en even ontsnappen aan de buiten- 
wereld. Waar ik dan voor kies als snack, ongeacht de film? De 
medium gemixte popcorn natuurlijk, best of both worlds!”

“In de bioscoop wil je lekker snacken. Chips, chocolaatjes, 
popcorn, you name it. Snacken en naar de film gaan zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik raak daarom in paniek 
als ik in de zaal zit, de trailers op groot scherm afspelen en ik 
erachter kom dat ik in m’n linkerhand geen drinken heb en in 
m’n rechterhand geen snack. Een bioscoopbezoek is pas echt 
compleet, met mijn beide handen gevuld!”

BIOSCOOP
VERHALEN
BIOSCOOP
VERHALEN

“WE WAREN 
UITEINDELIJK 13 UUR 

IN DE BIOSCOOP”

NOAH JOY ZEEUW

SUSAN ARETZ
EKE BOSMAN - SNACKSPERT

TESKE DE SCHEPPER
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“Ik heb een Pathé Unlimited abonnement, omdat ik het heerlijk 
vind om alle nieuwe films in de bioscoop te kijken. Ik ga meest-
al ongeveer twee keer per week samen met mijn vriend Nick 
omdat het dé perfecte date night is. Ik kijk graag naar alles, 
maar Nick is wat kieskeuriger in wat hij wil kijken. Als we naar 
Pathé gaan, is het een ritueel om een grote popcorn te halen, 
gemixt met zout en zoet.”

“Popcorn is een snack waar ik vele leuke herinneringen aan 
heb. Thuis hadden wij bijvoorbeeld een speciaal klein pannetje 
met een soort vergiet erop om zelf makkelijk maïskorrels te 
poffen. Heel simpel, maar altijd leuk om ze te zien knetteren. 
En dan nog van de warme popcorn genieten als je een film 
gaat kijken. Of natuurlijk in de bioscoop waar ik het altijd voor 
elkaar krijg de bak popcorn al op te hebben voor de film begint. 
En dan het moment in het donker: proberen niet de bak om te 
gooien waardoor alles over je stoel gaat. Wat met hoe lomp ik 
soms ben, vaak gebeurt.”

“Ontspanning vinden wij erg belangrijk! Daarom nemen we 
regelmatig onze ‘me-momentjes’ in de bioscoop. We slaan 
nooit een Ladies Night over en dat komt niet alleen door de 
film, maar ook zeker door de goodiebags waar vaak JIMMY’s 
popcorn inzit.” 

HEALTHY SISTERS

JOEY JAQ

DESMOND GERRITSE
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POPCORN
TAART

POPCORN
TAART

   2 pakken biscuittaart (Dr. Oetker)
   10 eieren
   170 ml water
   2 sinaasappels (schoongeboend)

   1 el kaneel
   375 g suiker

   75 g roomboter
   850 ml slagroom

   1 tl zeezout

1. Verwarm de oven voor op 170°C. Rasp de schil van 1 sinaasappel. Bekleed 
de bodem van beide bakvormen met bakpapier, vet de randen in met wat boter. 

2. Doe in een grote mengkom 5 eieren, 1 pak mix voor biscuittaart, 50 ml water, 
½ el kaneel en de helft van de sinaasappelrasp. Mix met de handmixer in 5 min. 

tot een luchtig mengsel. Verdeel over 1 springvorm en bak in 45 min. gaar in het 
midden van de oven (langer dan op de verpakking staat aangegeven). Prik met een 

satéprikker in het midden van de taart. Is de prikker droog, dan is de taart gaar. Laat 
de taart op een rooster afkoelen en verwijder na 10 min. de rand van de springvorm. Laat 
de taart ondersteboven verder afkoelen op het rooster.
3. Herhaal ondertussen stap 2 met het andere pak mix voor biscuittaart.

Steel de show met deze (pop)ster: de Pathé & JIMMY’s
anti-gravity popcorntaart! De sinaasappel, kaneel, pecan-

noten en flinke dosis gezouten karamel maken de 
taart nóg lekkerder dan-ie er al uit ziet.

INGREDIËNTEN & BENODIGDHEDEN
70 g pecannoten
500 g roomkaas (Philadelphia)
3 zakjes klop-fix
75 g JIMMY’s salted 
caramel popcorn
fijne rasp 
handmixer met gardes 
2 springvormen, ø 18 cm
spuitflesje of spuitzak
taartplateau of bord
2 lange tapasprikkers
popcornbak

DESSERT
30 MIN.

20 PERS.

BISCUIT MAKEN
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4. Maak ondertussen de gezouten karamelsaus. Verhit in een steelpan 40 ml water en 
150 gram suiker op laag vuur. Roer niet, maar beweeg de pan af en toe rond. Verwarm, 
als de suiker begint te verkleuren, in een andere steelpan 75 g roomboter, 100 ml slag-
room en het zout tot de boter gesmolten is. Breng niet aan de kook. Voeg het roommeng-
sel voorzichtig(!) al roerend toe aan de karamel wanneer deze een diep oranje kleur heeft. 
Laat al roerend nog 3 min. zachtjes koken. Zet het vuur uit en laat rustig afkoelen tot 
verder gebruik.

9. Plak met tape of plakband de twee tapasprikkers aan de dikkere zijden aan elkaar. 
Plak met tape of plakband een deel van de prikker in de binnenkant van de popcornbak. 
10. Maak de karamel om de popcorn vast te plakken. Verhit in een steelpan de rest van 
het water (30 ml) en de rest van de suiker (100 gram) op laag vuur. Roer niet, maar 
wals de pan af en toe rond. Haal de karamel van het vuur als deze oranje begint te 
kleuren.
11. Steek de popcornbak met de tapasprikkers in de taart. Zorg ervoor dat er ruimte 
blijft tussen de popcornbak en de taart.

7. Leg één van de vier taartstukken op een taartplateau. Houd een bodem apart 
voor de laatste laag. Verdeel de helft van de gezouten karamelroom over het biscuit. 
Verdeel de helft van de noten erover en spuit in een swirl nog wat extra gezouten ka-
ramel hierop. Leg een volgend taartstuk erop en besmeer met de geklopte room zonder 
karamel. Leg een volgend taartstuk erop en besmeer met de gezouten-karamelroom. 
Verdeel de rest van de noten erover en spuit in een swirl nog wat extra gezouten kara-
mel hierop. Leg het laatste taartstuk met de bodem naar boven op de taart.

5. Hak de pecannoten grof. Rooster de noten in een droge koekenpan 3 min. op middel-
hoog vuur. Snijd (als de taarten zijn afgekoeld) met een broodmes de bolle bovenkant van 
de taarten. Snijd de taarten vervolgens doormidden, zodat je in totaal vier taarten hebt.
6. Rasp de schil van de andere sinaasappel. Klop met de handmixer in een grote kom 300 
gram roomkaas, 250 ml slagroom, 1 zakje klopfix, 50 gram suiker en de sinaasappelrasp 
tot een luchtig en stevig mengsel. Houd 1/3 van het mengsel apart en meng de rest met 
3 el van de afgekoelde gezouten karamel. Doe de rest van de gezouten karamel in een 
spuitflesje of spuitzak.

12. Nu komt het leukste gedeelte! Plak met de karamel (voorzichtig, de karamel is 
heet!) de popcorn in de binnenkant van de popcornbak en aan de tapasprikkers. Hier-
door lijkt de popcorn te zweven. Verdeel de rest van de popcorn over de bovenkant van 
de taart en wat aan de zijkant net als op de foto.
13. Maak als laatste de druppels met de gezouten karamelsaus aan de randen van de 
taart. Oefen dit eerst op iets anders. Loopt de karamelsaus te weinig langs de zijkanten 
naar beneden? Zet de saus dan in een bakje warm water. Loopt de karamelsaus te snel 
naar beneden? Laat de saus dan verder afkoelen.
 

8. Klop met de handmixer de rest van de slagroom (500 ml) met de rest van de room-
kaas (200 gram), 2 zakjes klopfix en 75 gram suiker tot een luchtig en stevig mengsel. 
Verdeel het mengsel met een spatel over de buitenkant van de taart. Strijk glad met de 
spatel of een deegschraper.

GEZOUTEN KARAMELSAUS MAKEN

POPCORNLAAG VOORBEREIDEN

TAART OPBOUWEN

SINAASAPPEL-ROOMVULLING MAKEN

TAART AFMAKEN

ROOMLAAG MAKEN

SMAKELIJK!
11



POPCORN 
BITES

   40 g cheddar (stuk)
   35 g JIMMY’s zoute popcorn
   2 eetrijpe avocado’s
   1 kleine ui (gesnipperd)
   1 tomaat (fijngesneden)

1. Leg de cheddar 30 min. in de vriezer, zo kun je de kaas straks 
makkelijker raspen. Verwarm de oven voor op 200°C. Bekleed een 
ovenrooster met bakpapier.
2. Leg de popcorn in de vorm van 10 rondjes (‘toastjes’) op het ovenroos-
ter. Rasp met een fijne rasp de cheddar. Bestrooi de popcorn met de kaas.
3. Zet de popcorn 5 min. in het midden van de voorverwarmde oven. Haal 
uit de oven en druk de popcorn eventueel opnieuw tegen elkaar aan, zodat het 
opnieuw rondjes worden. Laat de popcorn helemaal afkoelen op het rooster. 
4. Halveer ondertussen de avocado, verwijder de pit en lepel het vruchtvlees uit de 
schil. Prak grof. Voeg de ui en tomaat toe en meng. Breng op smaak met limoensap, 
zout en peper. Snijd de jalapeño in dunne ringen. 
5. Verdeel, als de popcorn afgekoeld en een ‘toastje’ is, wat guacamole, zure room en 
een plakje jalapeño over de popcorn bites. Serveer direct.
Lekker met verse koriander

POPCORN 
BITES

JOEY JAQ
@JOEYJAQ
Joey verhuisde ca. vier jaar geleden van Amerika naar Nederland voor 
de liefde. Joey is een echte positivo! Op zijn Instagram laat hij meer dan 
100.000 volgers genieten van hoe hij de draak steekt met Nederlandse 
gewoontes en gebruiken. Joey woont samen met zijn vriend in Amsterdam.

Combineer dé bioscoopsnack (popcorn) met dé populaire 
terrassnack (loaded nachos) in de vorm van een 

popcorntoastje en je krijgt: cheesy popcorn & guacamole bites!

INGREDIËNTEN & BENODIGDHEDEN

BEREIDINGSWIJZE

25 MIN.

10 STUKSHARTIGE
SNACK

1 limoen
½ rode jalapeñopeper
2 el zure room
fijne rasp
oven + ovenrooster

ALL-TIME FAVO FILM
DUNE



   200 g mascarpone
   30 g bruine suiker
   200 ml amandelmelk
   2 eieren

   150 g maismeel
   100 g teffmeel (of tarwebloem)

1. Pak een beslagkom en mix hierin 100 gram mascarpone, de suiker, 
amandelmelk, eieren en een snuf zout goed door elkaar.

2. Mix in een andere kom het maismeel met het teffmeel en bakpoeder. Zeef 
de bloemmix boven het mascarpone-mengsel. Mix de mengsels tot je een mooi 

egaal beslag hebt wat lijkt op cakebeslag.
3. Verwarm je wafelijzer voor en gebruik ongeveer 2 eetlepels beslag per wafel. 

Bak de wafels in ca. 5 min. gaar. Bak zo door tot je geen beslag meer over hebt.
Serveer de wafels warm, met bijvoorbeeld fruit, zoete popcorn, de rest van de mas-

carpone en lemon curd voor net dat extra zoete element.

DESMOND GERRITSE
@DESMONDGERRITSE
Desmond staat bekend als echte wafelkoning! Op zijn Instagram account 
deelt hij de lekkerste wafelrecepten. Van Tetris wafels tot frikandel 
speciaal-wafels; niets is hem te gek. 
Desmond woont samen met zijn vriend en twee zwarte katten in Rotterdam.

Snel aan tafel, want het is tijd voor een met mascarpone, 
lemon curd en popcorn belegde popcornwafel! Zo kun je 
zelfs tijdens de brunch al genieten van je favo filmsnack.

INGREDIËNTEN & BENODIGDHEDEN
1 tl bakpoeder
ter garnering:
(diepvries) fruit
JIMMY’s zoete popcorn
lemon curd (of jam)
wafelijzer

BEREIDINGSWIJZE

BRUNCH
30 MIN.

4/5 STUKS

ALL-TIME FAVO FILM
JURASSIC PARK
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POPCORN
WAFELS

POPCORN
WAFELS



LANG, LANGGELEDEN

20E &
21E EEUW

19E EEUW
Popcorn en film: onlosmakelijk - maar oh zo smakelijk - verbonden. 
Het iconische duo kan niet zonder elkaar, en wij kunnen niet zonder 

dit duo. Benieuwd hoe deze twee op elkaars pad kwamen? 
Wij nemen je mee op reis terug in de tijd.

Archeologen hebben gepofte-maisfossielen ontdekt waaruit 
blijkt dat popcorn al duizenden jaren bestaat. Het is dus al 
zó lang op deze aardbol dat zelfs de Drie Koningen - als ze 
in New Mexico of Peru woonden - het wierrook, goud en mirre 
konden verruilen voor popcorn (dat was pas echt een binnen-
komer geweest).

In 1900 brak de crisis uit, met o.a. een hogere suikerprijs als 
gevolg. Theaterdirecteuren gingen als ware Sherlocks op zoek 
naar goedkopere alternatieven voor het te duur geworden 
snoep. En daar was popcorn! De snack beviel zó goed dat-ie 
nooit meer is weggegaan uit theaters.

En waar zouden we zijn zonder ontdekkingsreizigers? Zij na-
men de popcorn mee naar de VS, waarna het midden 1800 
een regelrechte streetfoodhit werd. 

En zo blijkt maar... een crisis zorgt ook voor goede dingen! 
In de jaren 30 werd popcorn - ook tijdens een crisis - in 
Nederlandse bioscopen geïntroduceerd. En met succes! 
Want de oh zo geliefde popcorn is niet meer weg te denken 
als snack bij het kijken van jouw favoriete film.

De Azteken lieten begin 15e eeuw per toeval mais poffen 
boven vuur. Mais werd een belangrijk onderdeel voor de uit-
breiding van het rijk. Ze aten popcorn niet alleen als snack, 
vrouwen droegen gepofte mais ook als hoofdkransen. Daar 
kunnen de dames van Sex and the City nog een puntje aan 
zuigen!

15E EEUW

20E EEUW

POPCORN
TERUG IN DE TIJD

POPCORN
TERUG IN DE TIJD
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   200 g suiker
   60 ml water
   150 ml slagroom

   25 ml espresso
   25 g roomboter

1. Maak als eerste de karamel: breng de suiker met het water aan de kook 
op laag vuur tot het diep oranje kleurt. Roer niet, maar draai de pan soms 

voorzichtig rond. Dit duurt ca. 25 min. Voorzichtig, want dit wordt ontzettend 
heet.

2. Als de suiker gaat verkleuren, verwarm je in een andere pan de room met de 
espresso en boter, tot de boter gesmolten is (zonder dat het gaat koken). Giet de 

room heel voorzichtig bij de diep oranje gekleurde suiker (let op, het gaat enorm 
bruisen). Roer door en laat 3-5 min. zachtjes koken. Giet in een glazen pot en laat 1 

uur afkoelen.
3. Doe voor de muffins de popcorn in een grote kom en voeg de andere ingrediënten 

toe. Voeg ca. 7 el karamel toe, niet té veel want dan wordt de popcorn te snel zacht. 
Meng goed en verdeel over de muffinvormpjes. Laat ca. 30 min. afkoelen, favoriete film 
aan en genieten maar!

SUSAN ARETZ
@SUSANARETZ
Susan kun je met recht een culinaire duizendpoot noemen. Naast veelvou-
dig kookboekauteur is ze founder van Holy Unicorn Gin en op SusanAretz.nl 
schrijft ze over alles wat het leven mooier, leuker en lekkerder maakt. 
Susan is getrouwd, moeder van een dochter en woont in Leiden. 

Speciaal voor team zoet-zout: popcornmuffins met mokka-
karamel! De vulling bestaat uit jouw favorieten zoals 

M&M’s, pretzels en mini-marshmallows.

INGREDIËNTEN & BENODIGDHEDEN
40 g JIMMY’s zoute popcorn
1 handje M&M’s (grofgehakt)
1 handje pretzels (grofgehakt)
evt. extra toppings die je lekker 
vindt zoals mini-marshmallows
12 muffinvormpjes

BEREIDINGSWIJZE

POPCORN
MUFFINS
POPCORN
MUFFINS

2 UUR

12 STUKS

ZOETE
SNACK

ALL-TIME FAVO FILM
DIRTY DANCING
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   1 ui
   1 el olie
   1 oranje pompoen
   1 winterpeen

   2 cm gember
   30 g groene currypasta

   400 ml kokosmelk

1. Snipper de ui. Verhit de olie in een soeppan op laag tot middelhoog vuur.
Fruit hierin de ui 5 min. 

2. Was de pompoen, schil de wortel en gember. Snijd alles in grove stukken. 
Voeg na 5 min. toe aan de soeppan en bak 5 min. mee. Voeg de currypasta toe 

en bak 1 min. mee.
3. Giet de kokosmelk en het water in de pan en voeg het bouillonblokje toe. Snijd 

de citroengrasstengels in de lengte doormidden, kneus ze met een groot mes en leg 
erbij in de pan. Breng alles aan de kook en laat ca. 15 min. koken tot de pompoen 

goed zacht is. Haal het citroengras uit de pan. Pak de staafmixer en pureer de soep 
glad. Breng op smaak met zout en peper. 
4. Snijd de bosui in kleine ringetjes. Garneer de soep met een beetje popcorn, sesam-
zaadjes en bosui.

TESKE DE SCHEPPER
@TESKEDESCHEPPER
Teske behoort tot de eerste generatie YouTubers, waar ze al meer dan 10 
jaar met succes video’s voor maakt. Naast vlogs heeft ze meerdere num-
mers uitgebracht én een boek (Nachtvlinder) op haar naam staan.
Teske woont samen met haar vriend en zoontje.

Romig door de kokosmelk en bomvol smaak door de currypasta, 
citroengras en gember. Deze vegan pompoensoep is al lekker, 

maar pas écht onweerstaanbaar met de popcorntopping.

INGREDIËNTEN & BENODIGDHEDEN
400 ml water
1 groentebouillonblokje
2 stengels citroengras
1 bosuitje
handje JIMMY’s TABASCO® 
Popcorn Sweet Chili BBQ
1 el sesamzaadjes
staafmixer

BEREIDINGSWIJZE

DINER

30 MIN.

4 PERS.

ALL-TIME FAVO FILM
WHIPLASH
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SOEP

POMPOEN
SOEP



KAASSOUFFLÉ
POPCORN

   1 (diepvries) kaassoufflé
   100 g JIMMY’s zoute popcorn
   airfryer, oven of frituurpan

1. Bak de kaassoufflé in de airfryer, oven of frituurpan. Niet elke 
kaassoufflé is overal geschikt voor.
2. Zorg er ondertussen voor dat de zoute popcorn klaarstaat in een 
bak, want zodra de kaassoufflé gaar is, is het tijd voor het leukste 
gedeelte van dit recept!
3. Snijd de snack doormidden en laat die heerlijke gesmolten kaas over je 
bak popcorn vallen. En om het nog lekkerder te maken, verkruimel je de rest 
van je kaassoufflé ook over de popcorn. Voilà! Nu hoef je alleen nog maar de 
film te starten.

KAASSOUFFLÉ
POPCORN

EKE BOSMAN
@SNACKSPERT
Zijn Instagram naam verklapt het al: Eke is een echte fijnproever op het 
gebied van snacks. Hij recenseert én eert de meest uiteenlopende - vaak 
goudbruine - snacks. 
Eke woont samen met zijn vriendin en dochtertje.

Popcorn = heel lekker. Kaassoufflé = ook lekker.
Popcorn + kaassoufflé = niet normaal ongelofelijk superlekker! 

Hartig snacken op z’n best!

INGREDIËNTEN & BENODIGDHEDEN

BEREIDINGSWIJZE

10 MIN.

1 BAK
HARTIGE

SNACK

ALL-TIME FAVO FILM
DONNIE DARKO



   20 popcornbakken
   150 g JIMMY’s zoute popcorn 
   2 tl gerookte paprikapoeder

   2 snufjes chilipoeder
   lange eettafel

   1 pingpongbal

1. Zet aan beide kanten van de tafel 10 popcornbakken in een pyramide-
vorm.

2. Meng de popcorn met het paprikapoeder. Vul elke bak met een handje 
popcorn. Verdeel je gezelschap in twee teams. Meng bij één popcornbak van 

het andere team wat chilipoeder door de popcorn, zonder dat de tegenstander 
door heeft welke bak. 

3. Probeer nu om de beurt met de pingpongbal in een van de bakken van de te-
genstander te gooien. Gooi je raak, dan moet een van de tegenstanders de popcorn 

uit deze beker opeten - in de hoop dat er níet in de spicy popcornbak is gegooid. 
Deze bak zet je daarna buiten spel.

4. Ga zo door tot alle bekers bij één team helemaal op zijn. Het andere team is de 
winnaar!

Ben jij niet bang voor een beetje pit? Dan is dit jouw spel! 
In Popcorn Pong daag je, net als in Beer Pong, 

de tegenstander uit voor een potje Pong. Maar let op... 
de spicy variant zet je tong in brand.

BENODIGDHEDEN

SPELUITLEG

GAME
TIME

CHECK ALLE 
SMAKEN OP 

POPCORN.NL
Download & print ze zelf!

POPCORN
PONG

POPCORN
PONG

Ga naar pathe.nl/popcornbak
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POPCORN
KIP

POPCORN 
KIP

   15 g JIMMY’s zoute popcorn
   1 groot ei
   ½ tl knoflookpoeder
   ½ tl uienpoeder
   ½ tl gedroogde Italiaanse kruiden 
   ½ tl gerookte paprikapoeder

1. Maal de zoute popcorn in de hakmolen van de staafmixer tot grof 
kruim en doe in een diep bord. Klop het ei los in een ander diep bord, 
samen met alle specerijen, peper en zout.
2. Snijd de kiphaasjes elk in drie stukjes. Dep de kipstukjes droog en haal 
met behulp van een vork één voor één door het ei en vervolgens door de 
popcorn. 
3. Verhit de olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur en bak de popcornkip 
in ca. 5 min. rondom goudbruin en gaar.
4. Snijd de bosui in dunne ringen. Halveer de citroen. Pers één helft uit en snijd de 
rest in partjes. Meng voor de dip de sriracha met de mayonaise en ½ el citroensap.
5. Bestrooi de popcornkip met de bosui en serveer met de mayodip en wat partjes citroen.

NOAH JOY ZEEUW
@NOAHZEEUW
Noah is gepassioneerd producer en presentator en creëert video’s en formats 
voor verschillende (YouTube) kanalen waaronder Ponkers, FilmFabriek, zijn 
eigen kanaal Noah Joy én voor Pathé!
Noah woont samen met zijn vriendin en zoontje.

Een tip voor crunchy kip: popcorn does the trick!
Lekker met een grofgemalen laagje JIMMY’s TABASCO® Popcorn 

Sweet Chili BBQ of JIMMY’s zoute popcorn.

INGREDIËNTEN & BENODIGDHEDEN

BEREIDINGSWIJZE

20 MIN.

20 STUKSHARTIGE
SNACK

300 g kiphaasjes
3 el neutrale olie
1 bosuitje
1 citroen
1 el sriracha
4 el mayonaise
hakmolentje van staafmixer

ALL-TIME FAVO FILM
GLADIATOR



   80 g JIMMY’s popcornmais
   30 g roomboter
   80 ml honing
   40 g hazelnoten (grofgehakt)

1. Pof de mais volgens de aanwijzingen op de verpakking. Bekleed de 
bakvorm met bakpapier.

2. Verwarm de boter met de honing al roerend in een steelpan op laag vuur 
tot een karamelsubstantie. Dit duurt een paar minuutjes.

3. Haal de karamel van het vuur. Meng goed met de popcorn, noten en zaden.
4. Druk het warme mengsel met een siliconen spatel in de bodem van de 

bakvorm.
5. Laat het mengsel, eventueel in de koelkast, helemaal afkoelen. Snijd vervol-

gens in 12 repen van ca. 12 x 4 cm.

NAJIMA & RACHIDA 
@HEALTHYSISTERSNL
De zusjes Najima en Rachida vormen samen het duo Healthy Sisters. Ze 
runnen de gelijknamige blog waar ze volgers voorzien van tips en inspiratie 
voor een ‘happy and healthy living’. Najima en Rachida wonen beiden in 
Helmond. Rachida is getrouwd en moeder van 3 kinderen.

Popcornsnack voor onderweg? Met deze popcornbars 
kan het! Makkelijk en leuk om te maken, 
en natuurlijk nóg lekkerder om te eten.

INGREDIËNTEN & BENODIGDHEDEN
10 g chiazaad
5 g hennepzaad
vierkante bakvorm, 
24 x 24 cm
 

BEREIDINGSWIJZE

45 MIN.

12 STUKS

ZOETE
SNACK

ALL-TIME FAVO FILM
HOUSE OF GUCCI
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POPCORN
BARS

POPCORN
BARS



The Original Popcorn

popcorntaart

popcornbites

popcornwafels

popcornmuffins

pompoensoep met popcorn

kaassoufflé-popcorn

popcornkip

popcornbars

POPPED CAST

JIMMY’s

PATHÉ

JOEY JAQ

DESMOND GERRITSE

SUSAN ARETZ

TESKE DE SCHEPPER

EKE BOSMAN - SNACKSPERT

NOAH JOY ZEEUW

HEALTHY SISTERS


