
FOCACCIA CAPRESE

INGREDIËNTEN BEREIDING

www.thermomixbenelux.com

VOORBEREIDING

20 min
BEREIDING

3u 30 min
MOEILIJKHEID

eenvoudig 6 porties
PORTIES BUDGET

gemiddeld

1

.  40 g extra vergine olijfolie, en 
   meer om in te vetten
.  1430 g water
.  5 g suiker
.  5 g verse biergist
.  40 g melk
.  400 g bloem
.  9 g zout
.  grof zout, volgens smaak
.  2 rijpe tomaten, gesneden
.  200 g mozzarella, uitgelekt, 
   in plakjes

6

1   Vet de Varoma-schaal in met wat olijfolie en zet opzij.
2   Plaats 180 g water, suiker en biergist in de mengbeker en meng
      20 sec. / snelheid 2.
3   Voeg melk, bloem, extra vergine olijfolie en zout toe en kneed 
     1 min. 30 /   . Doe het deeg over op een proper oppervlak en vorm 
      tot een gladde bol. Plaats het deeg in de voorbereide Varoma-schaal 
      en sluit af met het deksel.
4   Plaats 1000 g water in de mengbeker en start het Reinigen Modus.
      (TM5 & TM31 : Spoel de mengbeker uit.) Ledig de mengbeker.
5   Plaats 250 g water in de mengbeker. Plaats de Varoma in positie en 
      start het Fermentatie Modus / 2 uur / 37°C. Zet de Varoma opzij. 
      (TM5 & TM31 : laat het deeg op een warme plaats en afgedekt rijzen 
      tot het van volume is verdubbeld.)
6   Voorverwarm de oven à 200°C. Vet een bakplaat in met veel olijfolie
      en leg er het deeg op. Verdeel het deeg met uw vingertoppen tot een 
      rechthoek dat de plaat volledig bedekt. Borstel de focaccia met drie 
      eetlepels extra vergine olijfolie en strooi er een lichte laag grof zout 
      op. Laat 15-20 minuten rusten.
7   Bak in een hete oven gedurende 15-20 minuten (200°C). Haal 
      voorzichtig uit de oven en laat 15 minuten afkoelen   alvorens te vullen 
      met tomaat en mozzarella.
8   Snijd in plakjes en dien op.

Brood, Biscuit & Gebak

Energiewaarde           1732 kj / 414 kcal
Eiwit                                             14,5 g
Koolhydraten                                53,4 g
Vetgehalte                                    15,8 g

NUTRITIONELE WAARDEN
PER 1 PORTIE


