
BRIOCHE 
MET ORANJEBLOESEM

INGREDIËNTEN BEREIDING

www.thermomixbenelux.com

VOORBEREIDING

25 min
BEREIDING

5 uur
MOEILIJKHEID

gemiddeld 6 porties
PORTIES BUDGET

gemiddeld

1

.  3 eieren

.  2 el oranjebloesemwater

.  30 g suiker

.  10 g verse gist, verkruimeld

.  250 g bloem, type 45, en wat 
   meer om te bestuiven
.  2 tl zout
.  125 g boter, in blokjes en wat 
   meer om in te vetten
.  1 eigeel
.  1 el water
.  2 el suikerkorrels

6

1   Voorverwarm de oven à 170°C. Plaats 3 eieren, oranjebloesemwater, 
      suiker en verkruimelde gist in de mengbeker en mix 
     10 sec. / snelheid 4.
2   Voeg bloem en zout toe en kneed 10 min. /   . Na 5 minuten, voeg, 
      beetje bij beetje, de blokjes boter toe via de opening in het mengbeker 
      deksel. Schraap het deeg uit met behulp van de spatel, indien nodig,
      maak de messen los, en doe over in een beboterde schaal. Bedek met 
      een propere handdoek en laat 1u30 à 2 uur rijzen op een lauwe plaats 
      (25 à 28°C), tot het deeg van volume is verdubbeld.
3   Kneed het deeg opnieuw los met de handen op een bebloemd werkvlak 
      om te ontgassen. Plaats opnieuw in de schaal, leg een vel huishoudfolie 
      rechtstreeks op het deeg en laat minstens 2 uur verder rijzen in de 
      koeling (tot 6 uur).
4   Vorm het deeg tot een brioche, leg op een met bakpapier beklede 
      bakplaat en laat nog 1 uur rijzen op een lauwe plaats.
5   Klop 1 eigeel lichtjes op met 1 el water en bestrijk er de brioche mee. 
      Besprenkel met suikerkorrels en bak 25 minuten in de oven tot deze 
      mooi goudbruin kleurt.

Ontbĳt, Voorgerecht & Salades

Energiewaarde           1657 kj / 397 kcal
Eiwit                                                  8 g
Koolhydraten                                   21 g
Vetgehalte                                       44 g

NUTRITIONELE WAARDEN
PER 1 PORTIE


