
GESTOOMD BROOD

INGREDIËNTEN BEREIDING

www.thermomixbenelux.com

VOORBEREIDING

5 min.
BEREIDING

25 min.
+ rijsprcces

MOEILIJKHEID

eenvoudig 1 recept
PORTIES BUDGET

laag

1

.  220 g bloem

.  3 eieren

.  7 g droge bakkersgist

.  28 g suiker

.  3 g zout

.  30 g druivenpitolie

.  1 eidooier, losgeklopt, om te   
   kleuren
.  1500 g water

1

1      Plaats de bloem, eieren, gist, suiker en zout in de mengbeker en 
         kneed 2 min. /   .  
2      Voeg olie toe en kneed nogmaals 30 sec. /   .   Breng het deeg over
         in een kom, bedek met huishoudfolie en laat het deeg rijzen tot het 
         in volume is verdubbeld.
3      Rek het deeg uit en vouw het terug naar het midden, vorm vervolgens
         in een worst en plaats uiteindelijk in een houten bakje. Laat het deeg 
         opnieuw rijzen tot het in volume is verdubbeld.
4      Bestrijk het deeg met het losgeklopte ei, wikkel het in hittebestendige 
         huishoudfolie en plaats in de Varoma-schaal. Plaats het water in de 
         mengbeker. Plaats de gesloten Varoma in positie en stoom 
         12 min. /      / snelheid 1.

TIP: Garneer dit brood met noten of zaden.
          Serveer geroosterd voor een knapperig bite.

Brood, Biscuit & Gebak



ZOETE AARDAPPEL GEBAKJE

INGREDIËNTEN BEREIDING

www.thermomixbenelux.com

VOORBEREIDING

10 min.
BEREIDING

50 min.
MOEILIJKHEID

eenvoudig 1 recept
PORTIES BUDGET

laag

1

.  500 g water

.  500 g zoete aardappelen,
   in blokjes (2 cm)
.  100 g boter
.  70 g culinaire yoghurt
.  120 g gezoete gecondenseerde 
   melk
 .  1 vanillestokje, geschraapt
.  40 g rum
.  1 citroenschil
.  60 g eidooiers
.  25 g muscovado suiker
.  90 g eiwitten
.  3 g fleur de sel

1

1     Plaats het water in de mengbeker. Hang het kookmandje in de
        mengbeker en weeg er de zoete aardappelen in af. Kook vervolgens
        20 min. /      / snelheid 1.
2     Verwijder het kookmandje, ledig de mengbeker en plaats de gekookte
        zoete aardappelen terug in de mengbeker. Voeg de boter toe en meng
        20 sec. / snelheid 4.
3     Voeg de yoghurt, gecondenseerde melk, vanillemerg, rum en 
        citroenschil toe en mix 20 sec. / snelheid 4. Doe over in een kom
        en zet opzij.
4     Plaats de vlinder op de messen. Plaats de eidooiers en suiker 
        in de mengbeker en klop 1 min. / snelheid 4. Meng dit mengsel 
        voorzichtig door het opzij gezette mengsel van zoete aardappelen
        met behulp van de spatel. Reinig de mengbeker en de vlinder grondig.
5     Plaats de vlinder op de messen. Plaats het eiwit en de fleur de sel
        in de mengbeker en klop 4 min. / snelheid 3.5. Meng voorzichtig 
        door het vorige mengsel met behulp van de spatel.
6     Verdeel het mengsel over houten cirkels voordat u het 18 min. bakt
        in een op 170°C voorverwarmde oven.

TIP: Voeg een beetje citruscompote toe in het midden van de cakes
           voordat u deze bakt voor een zoetere noot.

Brood, Biscuit & Gebak



LAMSGRATIN MET AARDAPPEL 
EN AUBERGINE

INGREDIËNTEN BEREIDING

www.thermomixbenelux.com

VOORBEREIDING

25 min.
BEREIDING

2 uur
MOEILIJKHEID

eenvoudig 1 recept
PORTIES BUDGET

laag

1

.  1500 g water

.  700 g aardappelen,in blokjes
   (3 mm dik)
 .  20 g olie
 .  50 g uien, gehalveerd
 .  250 g lamsgehakt
 .  V.H. Italiaanse kruiden Wiberg
 .  1 zakje Ragu-saus Demetra
.  60 g boter
.  190 g bloem
.  peper
.  zout
 .  600 g melk
 .  400 g mozzarella, verkruimeld
.  aubergine, in plakjes

1

1     Plaats het water in de mengbeker en start Opwarmen / 100°C. 
        Ondertussen, plaats de aardappelen in de Varoma-schaal.
2     Plaats de gesloten Varoma in positie en kook 
        20 min. /     / snelheid 2. Zet de Varoma opzij en ledig de 
        mengbeker.
3     Plaats de olie in de mengbeker en warm 
        3 min. / 120°C / snelheid 1.
4     Voeg het lamsgehakt en de Italiaanse kruiden toe en kook
        8 min. / 120°C /       / snelheid 1.5.
5     Voeg de ragu-saus toe en kook 2 min. / 100°C /       / snelheid 1.5.
        Doe over in een kom en zet opzij. Reinig de mengbeker en ga verder 
        met de bereiding van de Mornay-saus.
6     Plaats de boter in de mengbeker en smelt 
        3 min. / 120°C / snelheid 0,5.
7     Voeg de bloem toe, breng op smaak met peper en zout en verwarm
        2 min. / 100°C / snelheid 2.
8     Voeg de melk toe en kook 10 min. / 105°C / snelheid 2.
9     Voeg 200 g mozzarella toe en mix 1 min. / snelheid 4.
10  Vorm lagen in een houten bakje in wissel af volgens deze volgorde:
        lamsvleessaus, plakjes aubergine, plakjes aardappel, Mornay-saus. 
        Ga door tot alle ingrediënten zijn opgebruikt, maar werk af met een 
        laagje Mornay-saus. Bestrooi de gratin met de overgebleven 
        mozzarella en bak in een voorverwarmde oven à 180 ° C gedurende 
        20 tot 30 minuten.

Hoofdgerecht


