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WAFELS (Sinte Katharina & Sint Maarten)

Voeg de bloem, suiker en het zout samen in een grote kom en meng deze.  
Klop de eieren los in een aparte kom. Voeg de eitjes beetje bij beetje toe aan
het mengsel met de bloem, suiker en zout.
Voeg ook de boter en de melk geleidelijk aan toe aan het mengsel in de
grote kom.
Dit beslag hoeft niet eerst af te koelen in de koelkast en kan onmiddellijk
gebruikt worden.

Rozijnen, ananas, appelen of peren. Als je werkt met vers fruit kan je deze
best eerst stoven in wat bruine suiker en vanillesuiker.
Voor de afwerking kan je deze (afgekoelde) wafels altijd onderdompelen in
warme chocolade of een bolletje vanille-ijs met wat slagroom voorzien.

Hoe ga je te werk?

Zin in een rijkere wafel?
De volgende ingrediënten kan je toevoegen indien je wilt:

400 gram zelfrijzende bakmeel
100 gram boter (gesmolten)
75 gram bruine suiker
350 cl melk
2 eieren
Een snuifje zout

Benodigdheden

APPELBOLLEN (Verloren maandag)

4 appelen
30g boter
100g basterdsuiker (lichtbruine)
1 mespuntje kaneelpoeder
8 vellen bladerdeeg (diepvries)
1 ei

Benodigdheden voor 4 personen

Verwarm de oven voor op 210°C.
Schil de appels en verwijder het klokhuis met een appelboor. Meng de
zachte boter met de suiker en de kaneel. Vul de opening van de appels
met dit mengsel.
Rol vier velletjes bladerdeeg tot ronde lapjes: vouw eerst de hoekjes 2 cm
naar binnen en rol de velletjes met een deegrol tot ronde plakjes van 15
cm doorsnee. Wikkel de appels erin.
Snij de overige vier velletjes in repen en leg die over de appels. Klop het ei
los. Bestrijk met een kwastje de appelbollen ermee. Maak een kleine
inkeping bovenaan in het bladerdeeg, zo kan de stoom ontsnappen. Leg
de appelbollen op een met bakpapier beklede ovenplaat. Bak ze 25
minuten of tot ze goudbruin zijn.

Hoe ga je te werk?

TIP: Lekker met een bolletje vanille-ijs of een toef slagroom
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8 vierkantjes bladerdeeg (diepvries)
500 g gemengd gehakt
1 sjalot
1 ei
1 eidooier
1 el paneermeel
1 el melk
1 teentje knoflook
peper
zout

Laat het diepvriesbladerdeeg lichtjes ontdooien. Pel en snij de sjalot en
de knoflook heel fijn. Verwarm de oven voor op 200°C.
Vermeng de sjalot en de knoflook met het gehakt. Voeg er het ei en het
paneermeel aan toe. Kruid indien nodig bij met peper en zout. Kneed
goed door. Verdeel in 8 gelijke porties en maak er worstjes van, net zo
lang als een zijde van het deegvierkantje. 
Rol elk worstje in een deegvierkantje en las de randen met losgeklopte
eierdooier. Meng de rest van de eierdooier met de melk. Bestrijk er de
rolletjes mee.
Leg ze op een vel bakpapier op een bakplaat. Bak ze in ongeveer 25 tot
30 minuten goudbruin in de oven.

Benodigdheden voor 8 stuks

Een pittig worstje in bladerdeeg: wie is er niet gek op deze Vlaamse
klassieker? Je kunt je worstenbroodje zowel warm als koud eten.

Hoe ga je te werk?

WORSTENBROODJES (Verloren maandag)

taartvorm van +/-24 cm diameter
2 kant-en-klare rollen bladerdeeg
125 g amandelpoeder
125 g suiker
125 g zachte boter
1 koffielepel amandel-essence
2 eieren
1 eigeel
1 boon

Benodigdheden voor 6 personen

 

DRIEKONINGENTAART (Driekoningen)

Verwarm de oven voor op 200° C.
Meng in een kom het amandelpoeder, de suiker, de boter en de amandel-
essence. Klop vervolgens één voor één de eieren onder het mengsel tot je een
gladde massa hebt.
Strooi een beetje bloem in de taartvorm .
Bekleed de taartvorm en prik enkele gaatjes in het deeg.
Schep de frangipanevulling in het midden van het deeg en duw de boon erin.
Klop de eierdooier los met een scheutje water en bestrijk de rand het
bladerdeeg ermee.
Snijd een iets kleinere cirkel uit het tweede vel bladerdeeg en leg dat bovenop
de frangipanevulling.
Bestrijk ook de rand van de bovenste deeglaag met het losgeklopte eigeel.
Sluit de taart door de rand van de onderste laag deeg over de bovenste laag te
plooien en druk de randen aan.
Maak een gaatje in het midden van het deeg, zodat de lucht kan ontsnappen.
Bestrijk het hele oppervlak met de rest van de eierdooier.
Zet de taart gedurende een kwartier in de voorverwarmde oven op 200°C.
Verlaag de oventemperatuur tot 175° C en laat de taart nog 20 minuten verder
bakken.

Hoe ga je te werk?


