
LEKKERE SOESJES!
Een feestje zonder overheerlijke soesjes kan bijna niet. 

Hieronder vind je een makkelijk recept om zelf soesjes te bakken. 
Aan de slag!

   Nodig voor 6 personen: 1 dl water - mespunt zout - 50 gr boter - 
50 gr bloem - 2 eieren - boter om in te vetten - bus spuitroom

Maak dit recept alleen met hulp van een volwassene!

   Breng het water met zout en de boter aan de kook en laat de boter 
smelten. 

   Voeg de bloem toe en roer net zolang tot het deeg als een bal van 
de wand en de bodem van de pan loslaat. 

 
  Haal de pan van het vuur en voeg één voor één de  
eieren toe. Voeg pas het volgende ei toe als het vorige  
ei helemaal is opgenomen.

   Roer het deeg nu nog 5-10 minuten krachtig door. Beboter een 
bakplaat en leg of spuit hier 20 kleine bergjes deeg op.

   
   Schuif de bakplaat in een voorverwarmde oven van 200°C, stand 4 
en bak de soesjes in 20-25 minuten bruin en gaar.  Temper na  
10 minuten de oven naar 175°C, stand 3.

  
 De soesjes zijn gaar wanneer ze licht aanvoelen.  
Laat de soesjes op een rooster afkoelen.

  Vul de soesjes pas met slagroom vlak voor het 
serveren, anders worden ze week.

  tip
 Doe de ovendeur de eerste twintig minuten niet open, anders 

zakken ze in.  
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GOUDBRUINE BALLETJES
Mmm! Dit recept doet ons nu al watertanden. 

Heb je een feestje gepland en heel wat brood over? 
Dan móet je dit recept even uitproberen. Succes gegarandeerd!

   Nodig voor 6 personen:  
400 gr scholfilet - 50 gr broodkruim - 20 gr boter - 2 eieren  
2 sneetjes oud brood - een lepel geraspte kaas - melk 
gehakte peterselie - 4 blaadjes sla - zout

  Leg het oude brood in een schaal en giet er een 
paar lepels melk over, zodat de sneetjes geheel 
besprenkeld zijn.

 Voeg de gehakte peterselie toe, de geraspte kaas, het 
broodkruim en de in stukjes gesneden scholfilet.

 Roer het geheel goed door en voeg een klein 
beetje zout toe.

  Breek de eieren op een bordje en voeg ze toe aan de 
andere ingrediënten. Roer het weer goed door zodat  
een vrij dik mengsel ontstaat.

 Neem daarna een beetje van dit mengsel in je handen 
en maak er een rond balletje van, ter grootte van een 
pingpongballetje. Ga door met balletjes maken tot het 
hele mengsel op is.

  Vraag aan een volwassene om de balletjes te 
bakken in een koekenpan met boter, totdat ze mooi 
goudbruin zijn.

  Was de blaadjes sla, droog ze goed, leg ze op 
een serveerschaal. Leg daarna de scholballetjes 
er bovenop.
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