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VOORBEREIDING

45 min.
BEREIDING

2 uur
MOEILIJKHEID

eenvoudig 16 stuks
PORTIES BUDGET

gemiddeld

1

Snel bladerdeeg
.  250 g boter, in kleine stukken 
   (1-2 cm), diepgevroren
.  320 g bloem, en meer om te 
   bestuiven
.  100 g koud water
.  ¾ tl zout

Vulling
.  120 g Gouda, in stukken
.  1 tl marjolein, gedroogd
.  ½ tl tijm, gedroogd
.  100 g hete groene pepers, 
   ingemaakt, uitgelekt, 
   in ringen (1 cm)
.  5 sneetjes gekookte ham, 
   gehalveerd
.  100 g gegrilde paprika, 
   ingemaakt, goed uitgelekt, 
   in stukken (1 cm)
.  5 sneetjes rauwe ham
.  1 ei, geklopt

Kruiden dip
.  ½ bos gemengde kruiden, 
   geplukt
.  200 g crème fraîche
.  2 snuifjes zout
.  1 snuifje peper

16

Snel bladerdeeg
1  Plaats boter, bloem, water en zout in de mengbeker en meng 
     20 sec. /snelheid 6. Haal het deeg uit de mengbeker, leg op een 
     bebloemd werkvlak en rol uit tot een rechthoek (ong. 15 x 20 cm), 
     wikkel in huishoudfolie en laat 20 minuten in de koeling rusten.
2  Haal het deeg uit de folie, leg op een bebloemd werkvlak en rol uit tot
     een lange rechthoek (ong. 20 x 50 cm). Vouw het deeg in derden en 
     draai 90°C zodat de vouw aan de linkerkant is. Herhaal deze vouw-
     procedure 2 maal met het deeg en leg het vervolgens 20 minuten in 
     de koelkast of 5 minuten in de vriezer alvorens te verwerken. 
     Ga ondertussen verder met het recept. 

Vulling
3  Voorverwarm de oven à 200°C. Bekleed een bakplaat met bakpapier.
4  Plaats Gouda, marjolein en tijm in de mengbeker en hak 
     4 sec. / snelheid 7. Doe over in een kom en zet opzij.
5  Rol het deeg uit op een goed bebloemd werkvlak tot een rechthoek 
     (ong. 20 x 57 cm), snijd de lange zijde in 8 stroken en snijd ze 
     diagonaal om in totaal 16 driehoeken te maken. Plaats een kom 
     (Ø 12 cm) met de opening naar beneden in het midden van de 
     voorbereide bakplaat en plaats de deegdriehoeken met de korte 
     kanten overlappend op de onderrand van de kom. Verspreid de helft 
     van het kaasmengsel over het bladerdeeg langs de kom. Verdeel in de 
     volgende volgorde: hete pepers, gekookte ham, paprika, rauwe ham 
     en resterend kaasmengsel. Haal de kom uit het midden en plaats de 
     uiteinden van de deegdriehoeken eerst rond de vulling en sla dan 
     onder de ring. Bestrijk de partyring met geklopt ei en bak 
     ong. 30 minuten (200°C). Spoel de mengbeker uit en ga verder met 
     het recept.

Kruiden dip
6  Plaats kruiden in de mengbeker en hak 3 sec. / snelheid 8. Duw het 
     geheel met behulp van de spatel naar onder in de mengbeker.
7  Voeg crème fraîche, zout en peper toe en meng 7 sec. / snelheid 2,5. 
     Smaak af, doe over in de kom en dien samen op met de partyring.

Mises en bouches

Energiewaarde         1203 kJ / 288 kcal
Eiwit                                                 7 g
Koolhydraten                                  16 g
Vetgehalte                                      22 g

NUTRITIONELE WAARDEN
PER 1 STUK


