
GEVULD PICKNICKBROOD

INGREDIËNTEN BEREIDING

www.thermomixbenelux.com

VOORBEREIDING

20 min.
BEREIDING

4u 50min.
MOEILIJKHEID

gemiddeld 6 porties
PORTIES BUDGET

gemiddeld

1

Brood
.  300 g water, en iets om te 
   bakken
.  2 tl gedroogde instantgist
.  olie, om in te vetten
.  500 g sterk witbroodbloem, plus 
   1 el om te bestuiven
.  40 g boter, in blokjes
.  2 tl fijn zout

Vulling
.  100 g rode uien, gehalveerd en 
    vervolgens in dunne plakjes 
    gesneden (3 mm)
.  70 g olijfolie, en iets meer om te 
   besprenkelen
.  2 tl bruine suiker
.  80 g geroosterde rode paprika, 
   uit blik, in stukken (5 cm)
.  200 g gekookt kippenborstvlees, 
   in stukken (3 cm)
.  1 klein handje verse basilicum-
   blaadjes (ong. 5 g)
.  30 g rode wijnazijn
.  ¼ tl fijn zout
.  ¼ tl gemalen zwarte peper
.  30 g zwarte olijven zonder pit, 
   gehalveerd
.  100 g gekookte ham, in grote 
   stukken
.  30 g rucola
.  50 g geraspte mozzarella

6

Brood
1      Plaats water en gist in de mengbeker en mix 2 min / 37°C / snelheid 1. 
         Ondertussen, vet een grote kom in met olie en bekleed een bakplaat 
         met bakpapier.
2      Voeg bloem, boter en zout toe en kneed 5 min /   . Doe het deeg in de 
         voorbereide kom, bedek het met geoliede huishoudfolie en laat het op 
         een warme plaats rijzen tot het verdubbeld is (ong. 1 uur). Ondertussen, 
         reinig de mengbeker.
3      Zodra het deeg in grootte is verdubbeld, klopt u het terug en vormt u het 
         tot een rond brood en legt u het op de voorbereide bakplaat, bedek het 
         met geoliede huishoudfolie en laat het op een warme plaats rijzen tot het 
         opnieuw verdubbeld is (ong. 1 uur).
4      Tegen het einde van de rijstijd, voorverwarm de oven à 200°C. Plaats een 
         lege ovenschaal op de bodem van de oven.
5      Vorm het brood opnieuw zodat het ± Ø 20 cm x 10 cm hoog is. Bestuif 
         het brood met 1 el bloem en maak met een groot, scherp mes ondiepe 
         sneden van ong. 1 cm diep over de bovenkant van het brood om een   
         ruitpatroon te creëren.
6      Plaats de bakplaat met brood in het midden van de oven en giet koud 
         water in de lege ovenschaal onder in de oven. Bak 20-30 min. (200°C) 
         tot het brood hol klinkt als u eronder tikt. Breng over naar een rooster om 
         af te koelen.

Vulling
7      Plaats uien, 30 g olie en suiker in de mengbeker en karamelliseer 
         10 min / Varoma /      / snelheid      . Snijd intussen een dunne laag 
         van het brood en verwijder de binnenkant van het brood maar laat een
         rand van 3 cm, bestrijk het binnenste en de onderkant met olijfolie.
8      Leg de geroosterde rode paprika's op de bodem van de broodschaal, leg 
         er vervolgens gekarameliseerde rode ui-plakjes op en leg de kip stevig 
         tussen de lagen in.
9      Plaats basilicum, resterende 40 g olie, rode wijnazijn, zout en peper in 
         de mengbeker en hak 5 sec / snelheid 6. Duw het geheel met behulp
         van de spatel naar onder in de mengbeker en giet de helft van de dressing 
         over de kip, verdeel gelijkmatig.
10   Leg de olijven, dan de ham en de rucola in het brood en pak het stevig 
         vast. Giet de resterende dressing erover en werk af met een beetje geraspte 
         mozzarella.
11   Plaats het deksel terug op het brood en wikkel het stevig in huishoudfolie. 
         Zet in de koelkast en leg er een snijplank op, verzwaard met bv. voedsel-
         blikken. Koel en comprimeer gedurende minstens 2 uur of een nacht voordat 
         u in plakjes serveert bij uw picknick.

Hoofdgerecht

Energiewaarde          2245 kJ / 537 kcal
Eiwit                                             29,6 g
Koolhydraten                                62,2 g
Vetgehalte                                    18,8 g

NUTRITIONELE WAARDEN
PER 1 PORTIE


