Bakze!
80 recepten voor lekker en gezond
eten uit de Pelgrim combi-stoomoven.
Kant en klaar geprogrammeerd.
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Kookze!
Van harte gefeliciteerd met uw Pelgrim combi-stoomoven. Een oven die twee
apparaten in één vertegenwoordigd. Deze oven combineert namelijk een hetelucht
oven met een stoomoven. Zo kunt u gebruik maken van de traditionele functies van
een oven, deze aanvullen met de stoomfunctie of volledig uw gerecht stomen. Zo
bakt of kookt u met gemak heerlijke en gezonde gerechten.

In dit boekje hebben wij 80 recepten voor u geselecteerd die allemaal terug te
vinden zijn in de automatische bereiding van het toestel. Dit betekent dat de
instellingen voorgeprogrammeerd zijn en u alleen het betreffende programma hoeft
te selecteren. U vindt deze automatische bereidingen onder het menu ‘recepten’.
Hier kunt u makkelijk uw keuze maken uit o.a. vlees, groente en brood.
Mooi en makkelijk!
Wij wensen u veel kook- en bakplezier.
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Gebraden varkensvlees
Ingrediënten
• varkensvlees
• 1 theelepel zout
• een snufje peper
• een snufje piment
• een snufje komijn
• schijfjes citroen
• peterselie
• water (of boullion)

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

0,5 kg

grill met
ventilator

1 kg

boven- en
onderwarmte

1,5 kg

2 kg

2,5 kg
3 kg

Tijd

170 °C

85 min

eerst 190 °C

60 min

daarna 180 °C

50 min

eerst boven- +
onderwarmte

185 °C

90 min

daarna grill
met ventilator

160 °C

55 min

eerst boven- +
onderwarmte

185 °C

100 min

daarna grill
met ventilator

160 °C

65 min

boven- en
onderwarmte

185 °C

Bakplaat

Bak niveau
2

bakplaat
1

140 min
180 min

diepe bakplaat
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Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Voorbereiding:
1. Vet de ovenschaal in met olie en leg het gezouten stuk vlees in de ovenschaal.
2. Voeg de andere kruiden toe aan het vlees.
3. Voeg de citroenschijfjes en peterselie toe.
4. Voeg wat water of bouillon toe.
5. Zet de ovenschaal in de voorverwarmde oven.
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Gebraden rundvlees
Ingrediënten
• rundvlees
• 1 theelepel zout
• een snufje peper
• 1 eetlepel mosterd
• 1 eetlepel mosterdzaad

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

0,5 kg
1 kg
1,5 kg
2 kg

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

bakplaat

2

80 min
hetelucht
met stoom

2,5 kg

90 min
180 °C

100 min
110 min
120 min

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Voorbereiding:
1. Wrijf het vlees in met zout en peper.
2. Verspreidt de mosterd over het vlees en bestrooi het met mosterdzaad.
3. Vet de ovenschaal in met olie en leg het vlees in de ovenschaal.

Gebraden kalfsvlees
Ingrediënten
• kalfsvlees
• 1 theelepel zout
• een snufje peper
• een snufje marjolein (familie van munt)
• 2 takjes peterselie
• 4 plakjes bacon
• 4 (ingemaakte) augurken

Hoeveelheid

Tijd

0,5 kg

eerst hetelucht
met stoom

180 °C

40 min

dan hetelucht

200 °C

20 min

1 kg

eerst hetelucht
met stoom

180 °C

50 min

dan hetelucht

200 °C

25 min

1,5 kg

eerst hetelucht
met stoom

180 °C

60 min

dan hetelucht

200 °C

30 min

2 kg

eerst hetelucht
met stoom

180 °C

70 min

2,5 kg

Automatisch bereiding

Programma Temperatuur

dan hetelucht

200 °C

35 min

eerst hetelucht
met stoom

180 °C

80 min

dan hetelucht

200 °C

40 min

Bakplaat

Bak niveau

bakplaat

1

diepe bakplaat

2

De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Voorbereiding:
1. Wrijf het vlees in met zout, peper en marjolein.
2. Vet de bakplaat in met olie en leg het stuk vlees er in.
3. Bedek het met plakjes bacon en plakjes augurken.
4. Strooi de peterselie na bereiding over het vlees.
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Gestoofd rundvlees
Ingrediënten
• been van rundvlees
• 1 theelepel zout
• een snufje peper
• 1 ui
• 2 wortelen
• 2 eetlepels tomatenpuree
• 1 gesneden peterseliewortel
• groene paprika, in blokjes gesneden
• rode paprika, in blokjes gesneden
• een handvol boerenkool
• 2 teentjes knoflook, fijn gehakt
• zonnebloemolie
• 2 eetlepels zure room
• 1 eetlepel meel

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

Tijd

0,5 kg

80 min

1 kg

100 min

1,5 kg
2 kg

boven- +
onderwarmte

2,5 kg

210 °C

120 min
140 min

Bakplaat

Bak niveau

glazen
ovenschaal
met deksel

160 min

2

1

Voorbereiding:
1. Vet de ovenschaal in met olie en leg het geslagen en gezouten stuk vlees erin.
2. Snijd de groente grof en voeg die in de schaal toe.
3. Voeg wat water of bouillon toe.
4. Dek de ovenschaal en het vlees af.
5. Als het vlees gaar is, maak dan een jus door een paar eetlepels van het hete sap
van het vlees te verdikken met meel.
6. Voeg vervolgens 2 twee eetlepels zure room toe aan de jus en meng dit voordat het
geserveerd wordt.

instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Tip: Voor een optimale garing is in dit recept een dikte van 6 cm aangehouden van het vlees.

Rundvlees
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

1,5 kg rundvlees
1 theelepel zout
een snufje peper
1 ui
2 wortelen
water (of boullion)

Hoeveelheid

zie ingrediënten

Programma Temperatuur

Tijd

grote grill

220 °C

38 min

dan ventilator

25 °C

20 min

en dan boven+ onderwarmte

100 °C

220 min

Bakplaat

Bak niveau

glazen
ovenschaal
zonder deksel

2

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Voorbereiding:
1. Vet de ovenschaal in met olie en leg het gezouten stuk vlees erin.
2. Leg de grof gesneden groente erbij.
3. Voeg vervolgens wat water of bouillon toe.
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Steak
Ingrediënten
• 4 steaks
• 2 eetlepels mosterd
• 1 eetlepel kappertjes
of groene peperkorrels
• zout

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
onderwarmte
+ ventilator
+ stoom

100 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

45 min

stoomschaal
zonder gaatjes

2

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Voorbereiding:
1. Bestrooi de steak met zout en verspreid de mosterd over de steak.
2. Plaats de steaks op een stoomschaal zonder gaatjes.
3. Voeg vervolgens een eetlepel kappertjes of groene peperkorrels toe.

Hele kip
Ingrediënten
•
•
•
•

kip
1 theelepel zout
een snufje witte peper
olijfolie

Hoeveelheid
0,5 kg
1,5 kg

3,5 kg

Programma Temperatuur
grill met
ventilator

hetelucht

210 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

55 min

rooster +
bakplaat

1

rooster +
bakplaat

2

60 min

eerst 165 °C

90 min

dan 210 °C

20 min

daarna 200 °C

20 min

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Voorbereiding:
1. Was de kip en dep het droog met een stukje keukenrol.
2. Wrijf de kip in met zout, peper en olie.
3. Leg de kip op het rooster.
4. Plaats een bakplaat een bakniveau lager om te dienen als lekbak.
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Kippendijen | drumsticks
Ingrediënten
•
•
•
•
•

kippendijen of drumsticks
1 theelepel zout
een snufje witte peper
een snufje piment
olijfolie

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

0,5 kg
1,0 kg

180 °C
grill
met ventilator

1,5 kg

170 °C

Tijd

Bakplaat

30 min

rooster +
bakplaat

45 min
65 min

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Voorbereiding:
1. Smeer de kippendijen of drumsticks in met olijfolie.
2. Wrijf het vervolgens in met zout, witte peper en piment.
3. Leg het vlees op het rooster.
4. Plaats een bakplaat een bakniveau lager om te dienen als lekbak.

Bak niveau

2
rooster +
bakplaat

Kippenborst
Ingrediënten
•
•
•
•
•

kippenborst
een snufje zout
een snufje witte peper
1 eetlepel curry
bouillon

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

0,5 kg
1 kg

Tijd
60 min

hetelucht

1,5 kg

175 °C

85 min
100 min

Bakplaat

Bak niveau

bakplaat
2
diepe
bakplaat

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Voorbereiding:
1. Was de filets en dep ze droog met een stukje keukenrol.
2. Breng op smaak met zout, peper en curry.
3. Besprenkel vervolgens het vlees met bouillon.
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Kip met vulling
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 kg kip
1 theelepel zout
een snufje witte peper
olijfolie
2 boterhammen
2 takjes peterselie
3 plakjes gekookte ham
½ groene paprika, in blokjes gesneden
½ ui in blokjes gesneden
2 eieren
5 eetlepels melk
een snufje nootmuskaat

Hoeveelheid
0,5 kg
1,5 kg

Programma Temperatuur
hetelucht

175 °C

eerst hetelucht
2 kg

dan grill
met ventilator
eerst hetelucht

3 kg

dan grill
met ventilator

Tijd
75 min
105 min

Bakplaat

Bak niveau

bakplaat

1

diepe
bakplaat

2

90 min
35 min
170 °C

135 min
30 min

Voor de vulling zie blz. 19

Voorbereiding:
Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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1. Maak de kip schoon, was en verwijder de ingewanden en dep het vervolgens af met een
stukje keukenrol.
2. Snijd het brood in kleine blokjes, doe het in een kom en bestrooi deze met peterselie.
3. Fruit de ui in een pan.
4. Voeg de ham, paprika en gebakken ui toe.
5. Giet de losgeklopte eieren gemengd met melk over het brood.
6. Maak de vulling, door alles te mengen in een kom.
7. Breng de vulling op smaak met zout, peper en een snufje nootmuskaat.
8. Vul de kip met de vulling

Kalkoen
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

kalkoen
1 theelepel zout
een snufje witte peper
olijfolie
6 plakjes bacon
bouillon

Automatisch bereiding

Hoeveelheid
4 kg

Programma Temperatuur
hetelucht

160 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

170 min

diepe bakplaat

2

Voorbereiding:

De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

1. Maak de kalkoen schoon, was en verwijder de ingewanden en dep het vervolgens af met een
stukje keukenrol.
2. Besprenkel het met olijfolie en wrijf het in met zout en peper.
3. Bedek de kalkoen met plakjes bacon.
4. Besprenkel de kalkoen met bouillon.
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Lamsvlees
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lamsvlees
1 theelepel zout
een snufje peper
een snufje basilicum
een snufje balsem (melissa)
4 jeneverbessen
2 laurierblaadjes
4 sjalotjes
2 wortelen
2 takjes peterselie

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

0,5 kg

2 kg

Bakplaat

Bak niveau

65 min

1 kg
1,5 kg

Tijd

hetelucht
met stoom

2,5 kg

190 °C

70 min
85 min

bakplaat
2

100 min
185 °C

120 min

diepe bakplaat

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Voorbereiding:
1. Wrijf het vlees in met zout, peper en de andere kruiden.
2. Vet de ovenschaal in met de olie en leg het vlees erin.
3. Garneer het vlees met de sjalotjes, wortelen, laurier, peterselie en jeneverbessen.

Hert
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hertenvlees
1 ui
1 wortel
1 wortelpeterselie
1 takje tijm
strip citroenschil
5 bessen zaden (piment )
100 ml rode wijn
100 g bacon

Automatisch bereiding

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

0,5 kg
1 kg
1,5 kg

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

bakplaat

2

50 min
boven- +
onderwarmte

2 kg

190 °C

60 min
80 min
120 min

Voorbereiding:

De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,

1. Trek het membraan van het herten been af.
2. Breng het vlees op smaak met zout en bestrijk het met bacon.
3. Leg het vlees op de bakplaat en voeg dan de groenten, kruiden en wijn toe.
4. Besprenkel het vlees met de sappen die vrijkomen tijdens het bakken (om de 15 minuten).

temperatuur en tijd.

Tip: Serveer het hertenvlees met geperste veenbessen, gemengd met rode wijn.
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Gehaktbrood
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gehakt
1 ui
3 teentjes knoflook
2 takjes peterselie
2 broodjes
50 ml melk
2 eieren
1 kleine wortel
1 groene paprika
een snufje zout
een snufje peper
een snufje marjolein

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Hoeveelheid

Programma Temperatuur

0,5 kg

180 °C

1 kg
1,5 kg
2 kg

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

bakplaat

1

diepe bakplaat

2

50 min
65 min

grill
met ventilator

170 °C

2,5 kg
3 kg

80 min
95 min
100 min

160 °C

120 min

Voorbereiding:
1. Snijd de ui fijn, bak de ui en laat het afkoelen.
2. Snijd de twee broodjes in kleine stukken fijn en doe ze in een kom.
3. Giet de melk en twee losgeklopte eieren over het brood.
4. Snijd de paprika en wortel in kleine stukjes.
5. Kruid het gehakt en voeg de ui, brood, groenten en geperste knoflook toe.
6. Vorm een brood van gemalen vlees.

Gevulde deegrolletjes
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

375 g meel
75 g margarine
snufje suiker
30 g gist
een snufjes zout
1 ei
125 ml melk

Hoeveelheid
Voor de vulling:
• 1 ui
• 500 g gemalen vlees
• 2 teentjes knoflook
• 1 takje peterselie
• een snufjes zout
• een snufjes peper

zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

200 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

18 min

bakplaat

2

Voorbereiding:

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

1. Begin als eerst met het maken van het deeg.
2.	Doe het verkruimelde gist, suiker, een beetje zout en wat meel samen in een kom.
Voeg vervolgens 1 dl lauwwarm water toe om een glad mengsel te krijgen.
3. Laat het ongeveer 5 minuten rijzen.
4. Voeg het meel samen met de margarine en melk.
5. Kneed het vervolgens met een elektrische mixer.
6. Laat het deeg ongeveer 20 minuten rijzen.
7. Bereid ondertussen de vulling.
8. Bak de ui in wat olie, voeg het gehakt toe en breng het op smaak met zout en peper
Voeg vervolgens de tomatenpuree toe en bak het een tijdje.
9. Rol het deeg ondertussen uit tot een dikte van 1 cm en knip er een vierkante vormen van.
10. Plaats een theelepel met vulling op het stukje vierkante deeg.
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Vis

20
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Gegrilde vis
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

vis
een snufje zout
een snufje witte peper
een snufje rozemarijn
2 teentjes knoflook
2 takjes peterselie

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

0,5 kg
1 kg

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

grillrooster

2

25 min
grill
met ventilator

1,5 kg

180 °C
30 min
170 °C

40 min

Voorbereiding:
1. Maak de vis schoon en dep het vervolgens af met een stukje keukenrol.
2. Smeer de binnenkant van de vis in met gehakte knoflook en peterselie.
3. Voeg de rozemarijn, zout en peper toe naar smaak.
4. Leg de vis op het grillrooster en plaats een bakplaat in het onderste bakniveau om te dienen
als lekbak.
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Visfilet
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

visfilets
een snufje zout
een snufje witte peper
een snufje rozemarijn
2 teentjes knoflook
2 takjes peterselie
1 eetlepel citroensap

Hoeveelheid
0,5 kg
1 kg

Programma Temperatuur
grill
met ventilator

Tijd
20 min

220 °C

28 min

Bakplaat

Bak niveau

glazen
ovenschaal

3

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Voorbereiding:
1. Maak de vis schoon en dep het vervolgens af met een stukje keukenrol.
2. Wrijf de filets in met kruiden en leg de filets in een glazen ovenschaal ingevet met olijfolie.
3. besprenkel de filets met wat citroensap.

Gestoofde forel
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

forel
een snufje zout
een snufje witte peper
een snufje basilicum
een snufje rozemarijn
4 teentjes knoflook
2 takjes peterselie

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

0,5 kg
1 kg

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

glazen
ovenschaal
met deksel

1

50 min
glazen
ovenschaal
met deksel

1,5 kg

210 °C

60 min
80 min

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Voorbereiding:
1. Kruid de vis.
2. Voeg wat olijfolie toe in een glazen ovenschaal en leg de vis erin.
3. Voeg droge witte wijn en citroen naar smaak toe.
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Coquilles
Ingrediënten
•
•
•
•
•

2 teentjes knoflook
2 takjes peterselie
2 eetlepels olijfolie
100 g geraspte kaas
4 plakjes prosciutto (fijngehakt)

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

0,3 kg
0,5 kg

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

glazen
ovenschaal

1

12 min
grill
met ventilator

0,8 kg

190 °C

15 min
20 min

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Voorbereiding:
1. Hak de knoflook en peterselie fijn en voeg olijfolie toe.
2. Giet het mengsel over de coquilles.
3. Voeg vervolgens in de schelpen de prosciutto toe en bestrooi ze met geraspte kaas.

Groenten
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Gebakken aardappeltjes
Ingrediënten
• aardappelen
• olie voor de bakplaat

Hoeveelheid
1 kg

1,5 kg

2 kg

Programma Temperatuur

Tijd

eerst hetelucht

180 °C

30 min.

daarna grill

230 °C

10 min.

eerst hetelucht

180 °C

38 min.

daarna grill

230 °C

12 min.

eerst hetelucht

180 °C

46 min.

daarna grill

230 °C

14 min.

Bakplaat

Bak niveau

diepe
bakplaat

2

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Voorbereiding:
1. Snijd de aardappelen in partje en plaats ze in een geoliede diepe bakplaat.
2. Keer de partjes tijdens het bakken een keer om.

Gebakken broccoli met aardappels
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

500 g aardappelen
500 g broccoli
150 ml slagroom
3 eieren
100 g Parmezaanse kaas
een snufje zout
30 g boter

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

zie ingrediënten

grill
met ventilator

190 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

40 min

diepe bakplaat

2

Automatisch bereiding

Voorbereiding:

De instellingen zoals in de tabel getoond zijn

1. Kook de aardappelen totdat ze half gaar zijn en schil ze.
2. Klop de eieren; voeg slagroom en zout toe.
3. Meng de aardappelen en broccoli voorzichtig en plaats het mengsel in
een ingevette ovenschaal.
4. Giet het mengsel van eieren, slagroom en zout over de aardappelen en
broccoli en bestrooi het geheel met Parmezaanse kaas.

geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Gevulde tomaten
Ingrediënten
• 8 grote tomaten
• 500 g aardappelen
• 15 g margarine
• 3 eidooiers
• 3 eetlepels geraspte Parmezaanse kaas
• 3 eetlepels melk
• een snufje zout

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

zie ingrediënten

grill
met ventilator

200 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

40 min

bakplaat

2

Automatisch bereiding

Voorbereiding:

De instellingen zoals in de tabel getoond zijn

1. Kook de aardappelen totdat ze half gaar zijn.
2. Laat ze afkoelen en pureer ze (dit is de basis voor de vulling)
3. Meng de aardappelpuree met het eigeel, de margarine, melk, en zout.
4. Snijd de toppen van de tomaten eraf en schep het grootste deel van de pulp eruit.
5. Vul de tomaten met het mengsel van aardappelen, eigeel, margarine, melk en zout.
6. Bestrooi de tomaten met Parmezaanse kaas.

geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Groentewrap
Ingrediënten
Voor het deeg:
• 375 g meel
• 75 g margarine
• snufje suiker
• 30 g gist
• 2 snuifjes zout
• 1 ei
• 125 ml melk
• een snufje zout

Hoeveelheid
Voor de vulling:
• 1 sjalotje
• 1 kleine courgette
• ½ aubergine
• 2 teentjes knoflook
• 1 rode paprika
• zout
• peper
• selderij

zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

210 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

15 min

bakplaat

2

Voorbereiding:

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,

1. Begin als eerste met het maken van het deeg.
2.		Doe de verkruimelde gist, suiker, een beetje zout en wat meel toe.
Voeg vervolgens 1 dl lauwwarm water toe om een glad mengsel te krijgen.
3. Laat het deeg ongeveer 5 minuten rusten.
4. Meng het meel met margarine en melk.
5. Kneed het vervolgens met een elektrische mixer.
6. Laat het deeg ongeveer 20 minuten rijzen.
7. Bereid ondertussen de vulling en snijd de groente in kleine stukjes.
8. Bak de sjalot in wat olie, voeg de blokjes groente toe en breng het op smaak.
9. Rol het deeg ondertussen uit tot een dikte van 1 cm en knip er vierkante vormen van.
10. Plaats een theelepel met vulling op een stukje vierkant deeg en rol het op.

temperatuur en tijd.
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Maaltijden
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Bakze!

Moussaka met aardappelen
Ingrediënten

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

•
•
•
•
•

zie ingrediënten

grill
met ventilator

700 g aardappelen
700 g gehakt
1 ui
olie
een snufje zout

200 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

40 min

glazen
ovenschaal
zonder deksel

2

(Béchamel) saus:
• 100 ml melk
• 80 g meel
• 80 g boter
• 4 eieren
• sap van ½ citroen
• zout
• peper
• snufje nootmuskaat

Automatisch bereiding

Voorbereiding:

De instellingen zoals in de tabel getoond zijn

1. Kook de aardappelen totdat ze half gaar en giet ze af.
2. Bak het gehakt en voeg de uien en paprika toe.
3. Vet de ovenschaal in met olie en leg het gemalen vlees in lagen in de ovenschaal samen met
de aardappelen.
4. Eindig met een laag gehakt en en giet de Béchamelsaus erover.
5. Bestrooi het met geraspte kaas.

geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Risotto
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 courgette
1 kleine ui
250 g rijst
2 kipfilets
halve theelepel zout
1 theelepel curry
snufje nootmuskaat
een snufje selderij
boullion

Hoeveelheid

zie ingrediënten

Programma Temperatuur
onderwarmte
+ ventilator
+ stoom

100 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

37 min

stoomschaal

2

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Voorbereiding:
1. Snijd de courgette en kipfilet in stukken en versnipper de ui.
2. Doe de rijst in de stoomschaal zonder gaatjes en voeg de courgette, kipfilet en ui toe. Schep
om voor eenverdelingen voeg kruiden toe.
3. Voeg boullion toe en plaats het in de oven.
4. Schep het geheel na 20 minuten nog een keer om.

Gepocheerde eieren
Ingrediënten
• 4 eieren
• 1 eetlepel azijn
• water

Hoeveelheid

zie ingrediënten

Programma Temperatuur
onderwarmte
+ ventilator
+ stoom

100 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

15 min

stoomschaal

2

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Voorbereiding:
1. Giet heet water (ongeveer 70 °C ) in een stoomschaal zonder gaatjes.
2. Voeg een eetlepel azijn toe.
3. Breek zorgvuldig vier eieren in het water.
4. Plaats vervolgens de schaal in de oven.
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Omelet met bacon
Ingrediënten
•
•
•
•
•

4 eieren
50 g kaas
6 plakjes gerookte bacon
zout
peper

Hoeveelheid

zie ingrediënten

Programma Temperatuur
onderwarmte
+ ventilator
+ stoom

100 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

20 min

stoomschaal

2

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Voorbereiding:
1. Breek 4 eieren in een kom en breng het op smaak met peper en zout. Mix dit goed.
2. Snijd de bacon in kleine stukjes en voeg het, samen met wat geraspte kaas, toe aan de eieren.
3. Doe de mix in de stoomschaal zonder gaatjes en plaats het in de oven.

Internationale
gerechten
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Walnotencake - Slovenië
Ingrediënten
Voor het deeg:
• 600 g meel
• 30 g gist
• 200 ml melk
• 140 g suiker
• 140 g boter of
margarine
• 4 eidooiers
• 1 pak vanille suiker
• geraspte
citroenschil

Hoeveelheid
Voor de vulling:
• 400 g walnoten
• 200 ml melk
• 250 g suiker
• 2 eetlepels rum
• 2-3 eiwitten

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

170 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

55 min

diepe
ovenschaal

2

Voorbereiding:
1. Doe het meel in een kom en maak boven op een kuiltje.
2. Verkruimel de gist en voeg suiker, zout, boter en melk toe en mix het met de
electronische mixer.
3. Laat de kom met het mengsel 30 minuten rijzen.
4. Bedek het mengsel met meel en voeg eieren, boter of margarine, suiker en eigeel toe.
En mix het vervolgens met een elektrische mixer.
5. Voeg tijdens het mixen lauwe melk toe om een delicaat gerezen deeg te krijgen.
6. Laat het vervolgens nog eens 30 minuten rijzen.
7. Rol het deeg uit op een oppervlakte bedekt met bloem en verspreid de vulling over het deeg.
8. Giet voor de vulling hete melk over de walnoten en suiker. Voeg rum toe.
9. De vulling moet gemakkelijk smeerbaar zijn, maar niet te vloeibaar.
10. Strooi de citroenschil over de vulling.
11. Bestrijk het deeg met de vulling en rol het op.
12. Plaats het in een ingevette cakeblik.
13. Laat de cake rijzen op een warme plaats; doe het vervolgens in de oven.

Zuurkool met worst - Slovenië
Ingrediënten
•
•
•
•
•

2 paren worst
500 g zuurkool
4 hele zwarte peperkorrels
een snufje gemalen rode paprika
2 teentjes knoflook

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
onderwarmte
+ ventilator
+ stoom

100 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

35 min

stoomschaal

2

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Voorbereiding:
1. Kruid de zuurkool met paprikapoeder, peper en knoflook.
2. Schep het een paar keer om voor een goede verdeling.
3. Plaats de zuurkool en de worst op een geperforeerde stoomschaal.
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Yorkshire pudding - Verenigd koninkrijk
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

190 g meel
5 g zout
3 eieren
180 ml water
180 ml melk (kamertemperatuur)
120 ml rundvleesbraadstuk sap
of gesmolten reuzel (lard)

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
hetelucht

190 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

40 min

bakplaat

1

Automatisch bereiding

Voorbereiding:

De instellingen zoals in de tabel getoond zijn

1. Doet het mail en zou in een kom en voeg de melk toe. Mix het tot een glad mengsel.
2. Klop de eieren en voeg water toe totdat het schuimt.
3. Laat het mengsel één uur rusten.
4. Plaats de bakplaat in de oven en giet de rundvleesbraadstuk sap of gesmolten reuzel erin.
5. Wanneer de sappen of vet warm genoeg zijn, bedek ze met het beslag.

geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Schwabische kersentaart - Duitsland
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 broodjes (niet vers)
750 g kersen
80 g rozijnen
50 g plakjes amandelen
geraspte citroenschil
80 g boter
500 ml melk
4 eieren
130 g suiker
2 eetlepels banketbakker suiker

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
hetelucht

190 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

55 min

bakplaat

1

Voorbereiding:
Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

1. Snijd de broodjes in dunne plakjes en giet er lauwe melk overheen.
2. Laat dit 20 minuten intrekken.
3. Ontpit de kersen en bestrooi met 50 g banketbakker suiker.
4. Vet het ronde bakblik in met boter.
5. Mix de boter, de suiker, eigeel, en de geraspte citroenschil.
6. Voeg de geweekte broodjes, kersen, rozijnen en amandelen toe.
7. Spatel deze langzaam in het geklopte eiwit.
8. Giet het mengsel in het bakblik en plaats in de oven.
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Quiche Lorraine - Frankrijk
Ingrediënten
Voor het deeg:
• 200 g meel
• 150 g margarine
• 1 theelepel
bakpoeder
• 6 eetlepels water
• zout

Voor de vulling :
• 4 eieren
• 125 ml melk
• 40 g boter
• zout
• peper
• 150 g geraspte kaas
• 150 g gekookte ham
in stukjes gesneden
• 3 theelepels fijn
gesneden uien
• 2 eetlepels gehakte
groene pepers

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Hoeveelheid

zie ingrediënten

Programma Temperatuur
eerst
onderwarmte +
hetelucht
daarna
onderwarmte

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

bakplaat

2

40 min
190 °C
10 min

Voorbereiding:
1. Doe de ingrediënten voor het deeg in een kom en maak een kruimeldeeg. Laat het ongeveer
30 minuten rusten in de vriezer.
2. Rol het deeg uit tot een cirkel.
3. Leg het deeg in de ingevette vorm.
4. Rol het deeg langs de omtrek.
5. Maak de vulling door alle ingrediënten van de vulling te mengen en bedek het deeg met de
vulling.

Griekse Moussaka - Griekenland
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 aubergines
150 ml olijfolie
600 g gemalen schapenvlees of lam
zout
peper
snufje nootmuskaat
100 g geraspte kaas
3 eieren
250 ml slagroom
1 versnipperde ui

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
hetelucht

180 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

45 min

ovenschaal

2

Voorbereiding:
Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

1. Schil en snijd de aubergines.
2. Bak ze in olie.
3. Bak vervolgens de ui en het gehakt in de resterende olie.
4. En breng het op smaak.
5. Vet de ovenschaal in en bedek de ovenschaal met lagen van aubergines afwisselend met vlees.
6. Eindig met een laagje aubergines.
7. Klop de eieren en meng dit met de slagroom
8. Giet het ei en roommengsel eroverheen.
9. Bestrooi het geheel met kaas.
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Oekraïense koolrolletjes - Oekraïne
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g rundvlees of varkensvlees
100 g rijst
2 grote uien
1 sluitkool
2 eetlepels tomatenpuree
2 eetlepels boter
3-4 teentjes knoflook
zout
peper
2 takjes peterselie
zure room

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
hetelucht

180 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

25 min

ovenschaal
zonder deksel

2

Voorbereiding:

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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1. Blancheer de koolbladeren in zout water voor een paar minuten.
2. Als de kool is afgekoeld, haal dan de bladeren eraf.
3. Snij het vlees dun, plet het vlees en meng het met rauwe rijst. Voeg daarna de plakken tomaat,
versnipperde uien, geperste knoflook en de gehakte peterselie toe.
4. Breng op smaak met zout en peper.
5. Schep vulling op de koolbladeren en rol ze op.
6. Leg de kool dicht naast elkaar in de ovenschaal en giet er warm water overheen.
7. Voeg zout en vet toe en laat het sudderen op de kookplaat voor ongeveer 90 minuten.
8. Voeg de tomatenpuree in combinatie met zure room toe.
9. Plaats de schaal in een voorverwarmde oven.

Lasagne - Italië
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g gehakt
2 wortelen
1 ui
olie
een snufje zout
een snufje peper
een snufje
nootmuskaat
laurierblad
basilicum
oregano
1 verse tomaat

• 100 ml tomatensaus
• 50 g boter
• 50 g witte tarwe
meel
• lasagnebladen
• geraspte kaas

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
hetelucht

170 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

40 min

bakplaat en
ovenschaal

2

Voorbereiding:
1. Bak de uien in wat olie.
2. Voeg het gehakt toe en roer het door elkaar.
3. Voeg daarna in stukjes gesneden wortelen en kruiden toe.
4. Snij de tomaten in stukjes en voeg dit toe aan het gehakt.
5. Voeg de tomatenpuree toe.
6. Laat het ongeveer 15 minuten sudderen.
7. Bereid de witte (Béchamel) saus.
8. Smelt de boter in een kleine pan.
9. Voeg meel toe en wacht totdat het geel wordt.
10. Breng het op smaak met nootmuskaat.
11. Smeer de bakplaat in en bedek de bodem met een laagje lasagne bladen.
12. Verdeel het vlees eroverheen.
13. Voeg de witte saus (Béchamel) toe en wat geraspte kaas.
14. Herhaal dit proces met de volgende lagen.
15. Strooi de geraspte kaas royaal over de laatste laag en voeg de witte saus (Béchamel) toe.

43

Pizza - Italië
Ingrediënten
Voor het deeg:
• 300 g meel
• 25 g verse gist
• 150 ml lauwe
water
• 2 eetlepels
zonnebloemolie
• 3 g zout

Voor de toppings:
• 200 ml
tomatensaus
• 1 theelepel
oregano
• zout
• peper
• 300 g blik
paddenstoelen
pekel
• 150 g pizza ham
• 150 g geraspte
kaas
• 5 plakjes
mozzarella

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

zie ingrediënten

onderwarmte +
hetelucht

200 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

15 min

bakplaat

2

Voorbereiding:
1. Doe het meel in een kom en maak een kuiltje in het midden. Vul het kuiltje met de
verkruimelde gist. Voeg een beetje suiker en zout toe en bovenop wat water.
2. Voeg vervolgens wat olie toe.
3. Gebruik een elektrische mixer en mix het deeg glad.
4. Laat het deeg op een warme plek minstens een half uur rijzen.
5. Vet de bakplaat in met olie en rol het deeg uit.
6. Voeg verschillende toppings toe naar eigen smaak.
Tip: Voor een gezondere versie is spelt, boekweit of volkoren meel in plaats van witte tarwemeel
een goede vervanging.

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Tip: Maak uw eigen tomatensaus door de gepelde tomaten te laten sudderen met wat zout,
peper, een halve deciliter rode wijn, oregano en stukjes rode zoete paprika. Voor de topping kunt
u gebruik maken van verschillende soorten groenten die een rijke bron zijn van vezels en andere
voedingstoffen.

Kool Piroshki
Ingrediënten
Voor het deeg:
• 1 kg witte tarwemeel
• 400 ml melk
• 100 g boter of margarine
• snufje suiker
• 40 g verkruimelde gist
• ½ theelepel zout
Voor de vulling:
• ½ sluitkool
• 4 hardgekookte eieren
• 2 eetlepels olie
• 1 theelepel zout

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

180 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

35 min

bakplaat

2

Voorbereiding:
1. Doe het meel in een kom en maak een kuiltje in het midden. Vul het kuiltje met de
verkruimelde gist en voeg suiker, zout, boter en melk toe.
2. Mix het deeg met een elektrische mixer.
3. Laat het ongeveer 30 minuten rijzen.
4. Kook en snij de eieren.
5. Kook de gesneden kool in de melk totdat het half gaar is. Giet af.
6. Meng vervolgens de kool en de eieren, voeg olie toe en breng het op smaak met wat peper
en zout.
7. Kneed het gerezen deeg en verdeel het in gelijke stukken.
8. Rol de stukken deeg uit tot een dikte van 0,5 tot 1 cm.
9. Plaats de vulling op elk stuk van het deeg, breng vervolgens de randen samen en sluit het.
10. Plaats de Piroshki op een ondiepe bakplaat bekleed met bakpapier.
11. Laat 2 cm ruimte tussen de aangrenzende Piroshki.
12. Plaats de bakplaat in de oven.
13. Na bereiding nog 30 minuten de Piroshki op een warme plek laten afkoelen alvorens u
serveert.
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Gegratineerde zalm
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g zalm
2 theelepels citroensap
olijfolie
50 g boter
3 sneetjes witbrood (zonder korst)
4 takjes peterselie
1 sjalot
2 eetlepels witte wijn
150 ml visboullion

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

zie ingrediënten

grill
met ventilator

230 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

10 min

glazen
ovenschaal
zonder deksel

2

Voorbereiding:
Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

1. Vet de glazen ovenschaal in met olijfolie.
2. Leg de zalm in de ovenschaal.
3. Sprenkel vervolgens de zalm met wat citroensap.
4. Verkruimel het brood.
5. Meng het boter, de broodkruimels, gesneden sjalot en gehakte peterselie.
6. Breng het op smaak met zout en peper.
7. Verspreid het daarna over de zalm.
8. Voeg vervolgens visbouillon en wijn toe.
9. Zet de ovenschaal in een voorverwarmde oven.

Souffles en
gegratineerde
gerechten
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Groentesoufflé
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 courgettes
1 wortel
2 tomaten
een beetje margarine
50 g geraspte kaas
500 ml melk
3 eetlepels meel
3-4 eieren
zout
peper

Hoeveelheid

zie ingrediënten

Programma Temperatuur

boven- +
onderwarmte

190 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

45 min

glazen
ovenschaal
zonder deksel

2

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Voorbereiding:
1. Snij de courgettes, wortel en tomaten in dunne plakjes en doe ze in een kom.
2. Bedek het met een mengsel van opgeklopte melk, eigeel, meel en zout.
3. Klop het eiwit op en vermeng het groente mengsel hier langzaam door. Doe dit mengesel in
een ovenschaal
4. Bestrooi het met geraspte kaas.

Soufflé
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg gehakt
1 ui
1 groene paprika
500 g gekookte pasta (macaroni)
300 g geraspte kaas
750 ml melk
4 eieren
3 eetlepels meel
snufje zout en peper
snufje oregano
2 takjes peterselie

Hoeveelheid

zie ingrediënten

Programma Temperatuur

boven- +
onderwarmte

200 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

40 min

glazen
ovenschaal
zonder deksel

2

Voorbereiding:
Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

1. Bak het gehakt, ui en paprika en breng het op smaak met de kruiden.
2. Kook de pasta en roer het vervolgens door het vlees.
3. Scheid de eidooiers van de eiwitten.
4. Klop de eidooiers met de melk en meel en klop de eiwitten.
5. Meng het mengsel van eigeel, melk en meel met het vlees.
6. Klop het eiwit op en spatel deze langzaam door het mengsel van vlees.
7. Giet het mengsel vervolgens in de ingevette ovenschaal.
8. Bestrooi het met kaas.
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Soufflé
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g rijst
1 liter melk
1 theelepel zout
100 g boter
80 g suiker
geraspte citroenschil
4 eidooiers
4 eiwitten

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige

Hoeveelheid

zie ingrediënten

Programma Temperatuur

boven- +
onderwarmte

200 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

40 min

glazen
ovenschaal
zonder deksel

2

Voorbereiding:
1. Kook de rijst in gezouten melk totdat het half gaar is.
2. Laat de rijst afkoelen; schep de rijst vervolgens om in de boter, suiker, eigeel en citroenschil.
3. Klop de eiwitten en voeg het toe aan de rijst.
4. Giet het mengsel in een ingevette ovenschaal.

instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Tip: Dit gerecht kan geserveerd worden met geraspte chocolade of met zelfgemaakte compôte.

Chocolade soufflé
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 g meel
200 ml melk
200 g pure chocolade (70% cacao)
80 g eidooiers
200 g eiwitten
150 g banketbakkerssuiker
1 eetlepel cacaopoeder
boter
8 ovenbestendige schaaltjes

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

190 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

20 min

bakplaat

2

Voorbereiding:

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,

1.		Vet de schaaltjes met boter in en zet ze ongeveer 5 minuten in de koelkast.
2.		Meng vervolgens melk en meel door elkaar heen.
3.		Giet het mengsel in een steelpan en breng het aan de kook totdat er een glad mengsel
ontstaat.
4.		Smelt 200 g chocolade in dit mengsel.
5.		Wanneer het mengsel afkoeld is voeg dan de eidooiers toe.
6.		Klop het eiwit goed stijf.
7.		Voeg vervolgens banketbakkerssuiker toe.
8.		Spatel langzaam de geklopte eiwitten in het chocolademengsel.
9.		Giet het beslag in de schaaltjes.
10. Strooi na bereiding en na afkoelen cacaopoeder over de schaaltjes.

temperatuur en tijd.

Tip: De ingrediënten zijn ongeveer voldoende voor 8 schaaltjes.
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Gegratineerde aardappelen
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

1 kg aardappelen
een snufje zout
250 ml slagroom
250 ml zure room
2 eieren
snufje nootmuskaat
150 g geraspte kaas

Hoeveelheid

Programma Temperatuur

zie ingrediënten

grill
met ventilator

190 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

40 min

diepe bakplaat

2

Automatisch bereiding

Voorbereiding:

De instellingen zoals in de tabel getoond zijn

1. Schil, was en snij de aardappelen in schijfjes.
2. Plaats de helft van de aardappelschijfjes in een ingevette ovenschaal.
3. Strooi vervolgens de helft van de kaas eroverheen.
4. Leg de tweede laag van aardappelschijfjes over de kaas.
5. Meng de zure room, slagroom, eieren en nootmuskaat en giet dit mengsel over de
aardappelschijfjes.
6. Besprenkelen vervolgens de rest met kaas.

geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Brood
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Witbrood
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

800 g witte tarwemeel
2 theelepels zout
40 g verse gist
450 ml lauw water
1 theelepel suiker
1 eetlepel olijfolie

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

190 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

45 min

bakplaat

2

Voorbereiding:

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

54

Bakze!

1. Begin als eerste met het maken van het deeg.
2. Voeg verkruimelde gist, suiker, een beetje zout en wat meel toe.
Voeg vervolgens 1 dl lauwwarm water toe om een glad mengsel te krijgen.
3. Laat het ongeveer 5 minuten rijzen.
4. Voeg het witte tarwemeel en de olijfolie toe aan het mengsel.
5. Kneed het vervolgens met een elektrische mixer.
6. Voeg tijdens het kneden lauw water toe.
7. Laat het deeg ongeveer 60 minuten rijzen.
8. Bedek de ondiepe bakplaat met bakpapier.
9. Maak een brood.
10. Vergeet niet om het brood in te snijden (scoren), om te voorkomen dat het brood gaat
barsten. En bak het in de oven.

Glutenvrij brood
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g boekweitmeel
250 g roggemeel
500 g witte tarwemeel
80 g boter of margarine
50 g gist
25 g zout
200 g walnoten
100 ml kokend water
400 ml lauw water
10 g suiker

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

180 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

45 min

bakplaat

2

Voorbereiding:
Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

1. Giet kokend water over het boekweitmeel.
2. Laten het vervolgens afkoelen.
3. Voeg water, zout, rogge, witte tarwemeel, gist en de gesmolten boter of margarine toe.
4. Kneed het meel met een elektrische mixer.
5. Voeg schoongemaakte walnoten aan het geknede deeg toe.
6. Laat het deeg rijzen.
7. Vergeet niet om het brood in te snijden (scoren), om te voorkomen dat het brood gaat barsten.
En bak het in de oven.
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Volkoren brood
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

1 kg volkorenmeel
2 theelepels zout
20 g verse gist
600 ml lauw water
1 theelepel suiker
1 eetlepel olijfolie

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

180 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

45 min

bakplaat

2

Voorbereiding:

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid

1. Begin als eerste met het maken van het deeg.
2. Voeg verkruimelde gist, suiker, een beetje zout en wat meel toe.
Voeg vervolgens 1 dl lauwwarm water toe om een glad mengsel te krijgen.
3. Laat het ongeveer 5 minuten rijzen.
4. Voeg het volkorenmeel en de olijfolie toe aan het mengsel.
5. Kneed het vervolgens met een elektrische mixer.
6. Voeg tijdens het kneden lauw water toe.
7. Laat het deeg ongeveer 60 minuten rijzen.
8. Lijn het ondiepe bakplaat met bakpapier.
9. Bedek de ondiepe bakplaat met bakpapier .
10. Maak een brood.
11. Vergeet niet om het brood in te snijden (scoren), om te voorkomen dat het brood gaat
barsten. En bak het in de oven.

selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Tip: voor het bakken, kan het brood worden bekleed met eigeel en bestrooid met
zonnebloempitten, lijnzaad en sesamzaad.

Roggebrood
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

500 g roggemeel
500 g volkoren meel
20 g verse gist
600 ml lauw water
1 theelepel suiker
2 theelepels zout
1 eetlepel olijfolie

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

180 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

45 min

bakplaat

2

Voorbereiding:

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

1.		Voeg verkruimelde gist, suiker, een beetje zout en wat meel toe.
Voeg vervolgens 1 dl lauwwarm water toe om een glad mengsel te krijgen.
2.		Laat het ongeveer 5 minuten rijzen.
3.		Voeg de rogge en volkorenmeel en olijfolie toe aan het mengsel.
4.		Voeg het mengsel toe aan de rogge en volkorenmeel en voeg olijfolie toe.
5.		Kneed het vervolgens met een elektrische mixer.
6.		Voeg tijdens het kneden lauw water toe.
7.		Laat het deeg ongeveer 60 minuten rijzen.
8.		Bedek de ondiepe bakplaat met bakpapier .
9.		Maak een rond brood.
10.		Vergeet niet om het brood in te snijden (scoren), om te voorkomen dat het brood gaat
barsten. En bak het in de oven.
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Speltbrood
Ingrediënten
•
•
•
•
•

1 kg speltmeel
2 theelepels zout
4 eetlepels olijfolie
2 zakjes bakpoeder
1 liter mineraalwater

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

180 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

50 min

bakplaat

2

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Voorbereiding:
1. Doe het meel in een grote kom, voeg zout toe en maak een kuiltje in het midden.
2. Voeg de olijfolie en room van cream of tartar toe in de kom.
3. Voeg mineraalwater toe en meng dit met een elektrische mixer.
4. Giet het mengsel vervolgens in een bakplaat bekleed met bakpapier.

Broodjes
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

800 g witte tarwemeel
30 g verse gist
200 ml melk
300 ml water
3 eetlepels olie
2 theelepels zout
2 theelepels suiker

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

200 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

35 min

bakplaat

2

Voorbereiding:
Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

1. Voeg verkruimelde gist, suiker, een beetje zout en wat meel toe.
Voeg vervolgens 1 dl lauwwarm water toe om een glad mengsel te krijgen.
2. Laat het ongeveer 5 minuten rijzen.
3. Voeg het witte tarwemeel, olie, lauw water en de melk toe aan het mengsel.
4. Kneed het vervolgens met een elektrische mixer.
5. Laat het deeg ongeveer 60 minuten rijzen.
6. Maak ronde broodjes en laat ze rijzen op een warme plaats.
7. Leg de gestegen broodjes op een ondiepe bakplaat bedekt met bakpapier.
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Gebak en
desserts
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Bakze!

Koekjes
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•

650 g witte tarwemeel
300 g margarine Suiker
300 g banketbakker
1 pakje bakpoeder
3 eieren
geraspte citroenschil
1 pakje vanillesuiker
2 eetlepels zure room

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
hetelucht

170 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

18 min

bakplaat

2

Voorbereiding:
1. Kneed de ingrediënten met een elektrische mixer.
2. Laat het deeg rijzen voor ongeveer 45 minuten op een koele plaats.
3. Rol het deeg uit tot een dikte van ongeveer 1 cm.
4. Gebruik vervolgens de uitstekers om vormen te maken.
5. Plaats de koekjes op een ondiepe bakplaat bekleed met bakpapier.
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Sprits
Ingrediënten
•
•
•
•
•

1 kg witte tarwemeel
500 g margarine
400 g suiker
4 eieren
2 snuifjes zout

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
hetelucht

160 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

18 min

bakplaat

2

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Voorbereiding:
1. Kneed de ingrediënten met een elektrische mixer.
2. Laat het beslag ’s nachts in de koelkast rijzen.
3. Gebruik een koekjes deeg pers om de koekjes uit te drukken en vorm de koekjes.

Klein gebak - bladerdeeg
Ingrediënten
Voor het deeg:
• 375 g meel
• 75 g margarine
• 75 g suiker
• 30 g gist
• 2 snuifjes zout
• 1 ei
• 125 ml melk
• een snufje zout
Voor de vulling:
• abrikozenjam of gelei, chocopasta,
mascarpone met bosbessen,
of cottage cheese met suiker.

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

180 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

20 min

bakplaat

2

Voorbereiding:
1. Voeg verkruimelde gist, suiker, een beetje zout en wat meel toe.
Voeg vervolgens 1 dl lauwwarm water toe om een glad mengsel te krijgen.
2. Laat het ongeveer 5 minuten rijzen.
3. Voeg het meel, margarine en melk toe aan het mengsel.
4. Kneed het vervolgens met een elektrische mixer.
5. Laat het deeg ongeveer 20 minuten rijzen.
6. Rol het deeg uit tot een dikte van 1 cm en snijd vierkant vormen.
7. Plaats een theelepel met de gewenste vulling op het deeg
8. Rol het deeg maanvormig op.
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Klein gebak - bladerdeeg
Ingrediënten
•
•
•
•
•

150 g meel
een snufje zout
100 ml water
10 g gist
100 g boter

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

200 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

20 min

bakplaat

2

Voorbereiding:

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

1. Bedek het werkblad met meel
2. Maak een kuiltje in het midden en voeg water en verkruimelde gist toe.
3. Strooi zout rondom het kuiltje.
4. Kneed het deeg soepel en laat ongeveer 15 minuten rijzen.
5. Rol het deeg dun uit.
6. Voeg boter toe in het midden van het deeg en vouw een pakketje.
7. Zet voor ongeveer 15 minuten in de koelkast.
8. Rol het deeg opnieuw uit en zet het weer ongeveer 15 minuten in de oven.
9. Herhaal dit proces 3 tot 4 keer.
10. Als het deeg klaar is, rol het deeg dan uit en voeg de gewenste vulling toe.

Macarons
Ingrediënten

Hoeveelheid

•
•
•
•

zie ingrediënten

100 g eiwitten
110 g gemalen amandelen
200 g poedersuiker
50 g grofkorrelige suiker

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

140 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

16 min

bakplaat

2

Voor de ganache (crème):
• 1 dl slagroom
• 200 g pure chocolade

Voorbereiding:

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

1.		Klop de eiwitten met een elektrische mixer voor ongeveer 8 minuten.
2.		Voeg de grofkorrelige suiker toe tijdens het kloppen.
3.		Zeef vervolgens de gemalen amandelen en poedersuiker.
4.		Spatel de geklopte eiwitten langzaam door de gezeefde amandelen en poedersuiker.
5.		Vul een spuitzak met het mengsel en maak een mooie dot van ongeveer 2 cm op de
bakplaat.
6.		Bak dit ongeveer 15 minuten.
7.		Bereid ondertussen de crème.
8.		Verwarm de slagroom.
9.		Breek chocolade in stukjes en voeg ze toe aan de crème.
10.		Roer dit door elkaar totdat de chocolade smelt.
11.		Laat het mengsel afkoelen in de koelkast.
12.		Voeg vervolgens de vulling toe aan de macarons.
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Schuimgebak
Ingrediënten
• 3 eiwitten
• 210 g suiker
• 1 eetlepel citroensap

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

90 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

120 min

bakplaat

2

Voorbereiding:
1. Klop de eiwitten totdat de stijve pieken ontstaan.
2. Voeg suiker toe tijdens het kloppen.
3. Voeg vervolgens citroensap toe.
4. Bedek de bodem van een ondiepe bakplaat met bakpapier en maak kleine dots van het eiwit
mengsel op de bakplaat.

Chocolade muffins
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

310 g meel
225 g margarine
225 g suiker
4 eieren
2 snuifjes zout
10 g bakpoeder
50 gram chocolade druppels

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
hetelucht

170 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

22 min

bakplaat

2

Voorbereiding:
1. Klop margarine en suiker totdat er een zacht en bleek mengsel ontstaat.
2. Voeg een voor een de eieren toe tijdens het kloppen.
3. Voeg vervolgens het meel, bakpoeder en zout toe aan het mengsel.
4. Voeg daarna de chocolade druppels toe.
5. Vul de muffin mallen tot 3/4 van de mal hoogte.
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Brownies
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

250 g boter
250 g pure chocolade poeder
250 g bruine rietsuiker
1 pakje vanillesuiker
180 g witte tarwe meel
50 g cacaopoeder
5 eieren

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
hetelucht

180 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

35 min

bakplaat

2

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Voorbereiding:
1. Meng alle ingrediënten door elkaar tot een glad mengsel.
2. Giet het beslag in een ingevette ovenschaal.

Cake
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g boter of margarine
250 g suiker
4 eieren
een snufje zout
geraspte citroenschil
500 g meel
1 pak bakpoeder
125 ml melk
een handvol rozijnen
2 eetlepels cacaopoeder
1 eetlepel rum
1 theelepel gemalen koffie

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

170 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

70 min

ronde metalen
vorm

1

Voorbereiding:
Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

1. Klop margarine en suiker.
2. Voeg vervolgens de eieren toe.
3. En voeg tijden het mengen meel en bakpoeder toe.
4. Voeg vervolgens melk, rum, geraspte citroenschil en rozijnen toe.
5. Verdeel het deeg in twee delen.
6. Voeg cacaopoeder en twee eetlepels melk toe een aan een deel van het deeg.
7. Plaats het licht gekleurde beslag in een ingevette tulband bakvorm en de donker gekleurde
beslag daar bovenop.
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Biscuit - in bakvorm
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

6 eieren
4 eetlepels warm water
210 g suiker
115 g witte tarwemeel
110 g maïzena
2 theelepels bakpoeder

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

170 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

36 min

ronde metalen
vorm

2

Voorbereiding:
1. Scheid de dooiers van de eiwitten.
2. Klop de eierdooiers en de suiker samen.
3. Klop de eiwitten met wat warm water totdat er stijven pieken ontstaan.
4. Voeg de stijf geslagen eiwitten aan het eigeel en suiker mengsel toe en mix het snel door
elkaar heen.
5. Voeg het meel samen in combinatie met bakpoeder en maïszetmeel toe aan het mengsel.
6. Bedek de cakevorm met bakpapier en giet het beslag in de cakevorm.

Vruchtentaart
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

250 g meel
125 g margarine
75 g suiker
1 ei
1 pak vanillesuiker
1 theelepel bakpoeder
1 eetlepel rum

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

190 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

40 min

ronde metalen
vorm

1

Automatisch bereiding

Voorbereiding:

De instellingen zoals in de tabel getoond zijn

1. Bereid het kruimeldeeg.
2. Laat het ongeveer 30 minuten rusten in de koelkast.
3. Rol twee derde deel van het deeg uit op het bakpapier.
4. Bedek de het uitgerolde deel met de vulling.
5. Rol het resterende deel van het deeg uit en snijd ze in reepjes.
6. Plaats de reepjes kruislings over de taart heen in een rastervorm.

geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Cheesecake in bakvorm - kruimeldeeg
Ingrediënten
Voor het deeg:
• 200 g meel
• 1 theelepel
bakpoeder
• 80 g suiker
• 100 g boter of
margarine
• 1 ei
• geraspte
citroenschil
• 1 pak vanille
suiker

Hoeveelheid
Voor de vulling:
• 5 eiwitten
• 100 g suiker
• 5 eierdooiers
• 750 g cottage
kaas
• 150 g zure room
• 30 g maïzena
• sap en geraspte
schil van een
citroen

zie ingrediënten

Programma Temperatuur
onderwarmte
+ hetelucht

170 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

70 min

ronde metalen
vorm

1

Automatisch bereiding

Voorbereiding:

De instellingen zoals in de tabel getoond zijn

1. Bereid het kruimeldeeg.
2. Laat het ongeveer 30 minuten rusten in de koelkast.
3. Rollen het deeg uit op het bakpapier (zelfde formaat als de bodem van de taartvorm)
4. Klop de eiwitten.
5. Mix alle ingrediënten door elkaar voor de vulling.
6. En giet het beslag in de taartvorm.

geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Tulband
Ingrediënten
Voor het deeg:
• 600 g meel
• 1 eetlepel zout
• 20 g gist
• 50 g suiker
• 50 g boter of margarine
• 2 eierdooiers
• 30 ml melk
• geraspte citroenschil
• 2 theelepels rum
• 100 g rozijnen

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

170 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

55 min

ronde metalen
vorm

1

Voorbereiding:
Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

1. Doe het meel in een grote kom en maak een kuiltje in het midden.
2. Voeg de verkruimelde gist toe in het midden.
3. Voeg vervolgens een theelepel suiker en wat lauw melk toe
4. Kneed het deeg en laat het ongeveer 25 minuten rijzen.
5. Wanneer het deeg gestegen is bedek de zijkanten met meel en voeg suiker, boter en rum toe.
6. Kneed vervolgens het deeg weer en laat het rijzen.
7. Plaats de deeg in een ingevette ronde cakevorm rond en laat het opnieuw rijzen.
8. Als het deeg is toegenomen, zet dan de cakevorm in de oven om het te laten bakken.
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Cake
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

6 eieren
4 eetlepels warm water
210 g suiker
115 g witte tarwemeel
110 g maïzena
2 theelepels bakpoeder

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

170 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

36 min

ronde metalen
vorm

2

Automatisch bereiding

Voorbereiding:

De instellingen zoals in de tabel getoond zijn

1. Scheid de dooiers van de eiwitten.
2. Klop de eierdooiers en de suiker samen.
3. Klop de eiwitten met wat warm water totdat er stijve pieken ontstaan.
4. Voeg de stijf geslagen eiwitten, het eigeel en suiker mengsel samen en mix het.
5. Voeg het meel met het bakpoeder en de maïszena toe aan het mengsel.
6. Giet het mengsel in de cakevorm.

geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Appeltaart
Ingrediënten
• 250 g boter of margarine
• 250 g suiker
• 4 eieren
• een snufje zout
• geraspte citroenschil
• 500 g meel
• 1 pakje bakpoeder
• 125 ml melk
•
Voor de vulling:
• 5 of 6 zoetzure appels

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

160 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

35 min

bakplaat

2

Automatisch bereiding

Voorbereiding:

De instellingen zoals in de tabel getoond zijn

1. Klop de boter of margarine tot een glad mengsel.
2. Voeg eieren toe en klop dit verder.
3. Voeg de andere ingrediënten toe en meng mix het geheel.
4. Verdeel het deeg gelijkmatig over een ingevette ondiepe bakplaat
5. Schil de appels en snijd ze in stukjes.
6. Verdeel de stukjes appel over het deeg.

geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Vruchtengebak
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

170 g margarine
170 g suiker
4 eieren
230 g meel
3 g bakpoeder
een snufje zout
230 g rozijnen
170 g fijn gesneden droog fruit
1 eetlepel rum

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

130 °C

Voorbereiding:
Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

1. Mix de boter en de suiker.
2. Voeg het meel, bakpoeder en een snufje zout toe.
3. Verdeel het deeg over de bakvorm.
4. Maak een mix van droog fruit, rozijnen en rum.
5. Klop de eiwitten tot een stevig schuim.
6. Spatel de mix langzaam door de geklopte eiwitten.
7. Verdeel het mengsel over de bakvorm.
8. Plaats het vruchtengebak in de oven.

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

130 min

ronde metalen
vorm

2

Cake
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

170 g zachte boter
175 g banketbakker
1 pakje vanillesuiker
2 theelepels bakpoeder
3 eieren
175 g meel
150 ml warme melk

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
hetelucht

180 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

25 min

bakplaat

2

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Voorbereiding:
1. Klop de boter, suiker en vanillesuiker totdat het een romig mengsel wordt
2. Voeg tijdens het kloppen de geklopte eieren en melk toe.
3. Voeg geleidelijk het meel en de bakpoeder toe al roerend aan het mengsel.
4. Vet de cakevorm in of gebruik bakpapier en giet het beslag in de cakevorm.
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Roulade
Ingrediënten
Voor het deeg:
• 5 eieren
• 150 g suiker
• 2 eetlepels lauw
water
• 75 g meel
• 75 g maïzena
• 1 theelepel
bakpoedert

Hoeveelheid
Voor de vulling:
• mascarpone
• slagroom
• bosbessen

zie ingrediënten

Programma Temperatuur
hetelucht

170 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

18 min

bakplaat

2

Voorbereiding:
Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

1. Scheid de eierdooiers van het eiwit.
2. Klop de eiwitten en lauw water totdat het stevig en droog is.
3. Voeg de eiwitten toe aan het eigeel en suiker. Voeg vervolgens de maïzena en bakpoeder toe.
4. Spatel dit mengsel langzaam tot een luchtig geheel.
5. Vet de bakplaat met boter of gebruik bakpapier.
6. Als het deeg voor de rol klaar is, draai het dan voorzichtig om.
7. Smeer het deeg in met bijvoorbeeld een mengsel van mascarpone, slagroom en bosbessen.
En rol het deeg op
8. Laat het vervolgens voor ongeveer 2 uur afkoelen in de koelkast.

Vruchten strudel
Ingrediënten
Voor het deeg:
• 375 g meel
• 75 g margarine
• 75 g suiker
• 30 g gist
• 2 snuifjes zout
• 1 ei
• 125 ml melk
• een snufje zout

Voor de vulling:
• 300 g bosbessen
• 200 ml slagroom
• 200 ml mascarpone
• 2 zakjes
vanillesuiker

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
boven- +
onderwarmte

200 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

25 min

bakplaat

2

Voorbereiding:

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

1.	Voeg het verkruimelde gist, suiker, een beetje zout en wat meel samen.
Voeg vervolgens 1 dl lauwwarm water toe om een glad mengsel te krijgen.
2. Laat het ongeveer 5 minuten rijzen.
3. Voeg het meel, margarine en melk toe aan het mengsel.
4. Kneed het vervolgens met een elektrische mixer.
5. Laat het deeg ongeveer 20 minuten rijzen.
Bereid ondertussen de vulling:
6. Voeg de slagroom en mascarpone samen in een grote kom.
7. Voeg vervolgens de vanillesuiker toe.
8. Voeg daarna met behulp van een lepel zorgvuldig de bosbessen toe.
9. Rol het deeg uit tot een dikte van 1 cm en snij vierkante vormen.
10. Plaats een theelepel van de vulling op het deeg.
11. Rol het geheel op en plaats het op de bakplaat in de oven.
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Strudel
Ingrediënten
Voor het deeg:
• 375 g meel
• 75 g margarine
• 75 g suiker
• 30 g gist
• 2 snuifjes zout
• 1 ei
• 125 ml melk
• een snufje zout

Hoeveelheid
Voor de vulling:
• jam of gelei
• poedersuiker

zie ingrediënten

Programma Temperatuur
onderwarmte
+ hetelucht

170 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

60 min

bakplaat

2

Voorbereiding:
Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

1.	Voeg het verkruimelde gist, suiker, een beetje zout en wat meel samen.
Voeg vervolgens 1 dl lauwwarm water toe om een glad mengsel te krijgen.
2. Laat het ongeveer 5 minuten rijzen.
3. Voeg het meel, margarine en melk toe aan het mengsel.
4. Kneed het vervolgens met een elektrische mixer.
5. Laat het deeg ongeveer 20 minuten rijzen.
Bereid ondertussen de vulling:
6. Smeer het deeg in met jam of gelei.
7. Rol het deeg op, vet het in met olie en bestrooi het met poedersuiker.

Flan
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 ml melk
600 ml slagroom
1 vanillestokje
1 kaneelstokje
1 theelepel geraspte citroenschil
1 theelepel geraspte sinaasappelschil
8 eierdooiers
115 g banketbakkerssuiker
40 g maïzena
45 g bruine rietsuiker

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
onderwarmte
+ ventilator
+ stoom

100 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

45 min

stoomschaal

2

Voorbereiding:
1.	Snij het vanillestokje in de lengte in tweeën en gebruik de punt van een mes om de zaden
eruit te halen.
2. Rasp de citroenschil en de schil van een halve sinaasappel fijn.
3. Voeg vervolgens de melk en slagroom samen.
4.	Giet het mengsel in een pan en voeg het vanillestokje zonder de zaden, het kaneelstokje en
de citroen en sinaasappelschil toe.
5. Verwarm het mengsel in een pan op de kookplaat.
6. Laat het mengselaan de kook komen en daarna nog 5 minuten sudderen.
7. Haal de pan van het vuur, giet het mengsel af en laat het afkoelen totdat het lauw is.
8. Scheid de eierdooiers van het eiwit.
9. Meng de eierdooiers met de suiker en klop het ongeveer vijf minuten.
10. Voeg de maïzena toe totdat het een schuimig mengsel wordt.
11. Voeg vervolgens langzaam de melk met slagroom toe en blijf voortdurend roeren.
12. Giet het beslag in een diepe ovenschaal en bak het in de oven op de stoomschaal.
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Rijstpudding
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

250 g rondkorrelige rijst
900 ml melk
1 kaneelstokje
2 theelepels maïzena
1 theelepel gemalen kaneel
1 theelepel vanille-extract

Hoeveelheid
zie ingrediënten

Programma Temperatuur
onderwarmte
+ ventilator
+ stoom

100 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

37 min

stoomschaal

2

Voorbereiding:

Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid
selecteert, zal de oven automatisch de overige

1. Roer in een pan de suiker in de melk.
2. Voeg het kaneelstokje toe.
3. Voeg rijst toe en roer het door.
4. Laten de rijst weken/sudderen.
5. Wanneer de rijst bijna is gerezen (zorg ervoor dat de rijstkorrels gaar zijn aan de binnenkant),
daar zal enige resterende vloeistof achterblijven dat niet geabsorbeerd wordt door de rijst.
6. Verwijder het kaneelstokje.
7. Zeef twee theelepels maïzena in de kom met de gekookte rijst en roer het kort door totdat de
overtollige vloeistof opgenomen wordt. En een dikke crème ontstaat.
8. Voeg gemalen kaneel en vanille aroma toe en roer het door.

instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.
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Bakze!

Tip: Bestrooi het met cacaopoeder of chocolade schavers naar smaak.

Yoghurt
Ingrediënten

Hoeveelheid

• 1 liter melk
• 150 ml yoghurt

zie ingrediënten

Programma Temperatuur
hetelucht

40 °C

Tijd

Bakplaat

Bak niveau

240 min

bakplaat

3

Voorbereiding:
Automatisch bereiding
De instellingen zoals in de tabel getoond zijn
geprogrammeerd in uw oven onder het
menu ‘recepten’. Wanneer u de hoeveelheid

1. Gebruik melk gemaakt op ultra hoge temperatuur (UHT).
2. Giet het in een pan. Verwarm de melk tot 40 °C.
3. Wanneer de temperatuur wordt bereikt, voeg 150 ml yoghurt.
4. Meng dit goed door.
5. Giet het vervolgens in keramiek of glazen schaaltjes.
6. Zet de schaaltjes in een diepe bakplaat en laat het voor ongeveer 3 uur in de oven staan.

selecteert, zal de oven automatisch de overige
instellingen aanpassen zoals; ovenfunctie,
temperatuur en tijd.

Tip: Eventueel, bosbessen, frambozen, perziken, abrikozen, bananen, lijnzaad, havermout etc.
toevoegen op het eind.

83

Impact 83, 6921 RZ Duiven
Postbus 1033, 6920 BA Duiven
T 026 882 11 00
F 026 882 11 10
www.pelgrim.nl
Afdeling Service en Verkooponderdelen
T 0900 555 00 03 (€ 1,- per gesprek)
F 026 882 12 22
www.pelgrimservice.nl

