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TUSSENGERECHT: BLUNZENSTRUDELSACKERL MIT WASABISAUCE SPECKZWIEBELBROT MIT CHILI LIPTAUER 

  spekbrood  Spekbrood: 

 Snipper de sjalot. 

 Bak het spek knapperig in een heel klein beetje boter, haal het spek uit de pan en bak in dezelfde 
pan de gesnipperde sjalot tot ze glazig is. 

 Maak van de overige ingrediënten een stevig deeg. Voeg op het laatst het spek en de sjalotjes toe 
en meng deze goed door het deeg. 

 Laat het deeg rijzen tot tweemaal het volume. Kneed het deeg nogmaals goed door, sla het plat en 
maak er een rol van zodanig dat deze in een broodvorm past.  

 Laat ca. een half uur narijzen en bak af in een voorverwarmde oven van 250 C, nadat het brood in 
de oven is geplaatst deze terugzetten naar 200 C.  

 Bak het brood af in ca. 20 – 25 minuten. 
 
Strüdeldeeg: 

 Zeef de bloem. Vermeng het met de olie, het ei, het zout en het lauwwarme water tot een stevig, 
glad deeg. Voeg zo nodig nog wat water toe.  

 Vorm er een vierkant blok van en bestrijk deze met olie. Bedek met een doek en laat minstens 1 
uur rusten bij kamertemperatuur. 

 Leg het deeg op een met bloem bestoven gladde doek van ca. 1 x 1 m. Rol het deeg met een roller 
zo dun mogelijk uit. Steek beide handen onder het deeg met de palmen naar boven en rek het deeg 
langzaam flinterdun uit tot je er als het ware de krant doorheen zou kunnen lezen. 
 

ALTERNATIEF: het strüdeldeeg moet echt heel dun zijn, als dit niet lukt kun je ook 12 vierkantjes van 12 
x12 cm uit filodeeg snijden (zie verder onder “Beursje”. 
 
Vulling: 

 Schil de aardappelen, snijd ze brunoise, ca. ½ cm en kook ze kort in ca. 3 min in gezouten water tot 
ze beetgaar zijn Blijf erbij! Koel af met koud water om de garing te stoppen.  

 Snipper de ui fijn. 

 Snijd de bloedworst brunoise van ca. ½ cm. 

 Meng alles en kruid met marjolein, kummel en zout. Strooi er de paneermeel door en werk er 

200 g volkorenmeel  
150 g witte bloem  
5 g gedroogde gist  
5 g zout  
5 g suiker  
5 g magarine  
210 ml water  
75 g gerookt spek  
1 st sjalot  
    
    
    
    
 2  el zonnebloemolie  
 1  st ei  
 250  g bloem  
50 ml lauw water  
    
    
    
  alternatief:  
3 vellen filodeeg  
    
    
    
150 g Roseval aardappelen  
50 g ui  
150 g  bloedworst  
2 tl majoraan  
1  tl  kummel  
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1/2  el paneermeel  zoveel kwark als nodig voor een stevige consistentie. Controleer de smaak. 
 
 
Beursje: 

 Dompel de bieslooksprieten zeer kort in kokend water tot zij buigzaam zijn en schrik af. 

 Snijd het deeg in vierkanten van  ca. 12 cm, lepel wat vulling in het midden ervan en vouw het dicht 
tot een beursje.   

 Bind de bovenzijde met een bieslookspriet dicht en bestrijk het deeg met wat gesmolten boter. 

 A la minute: Bak de beursjes in een oven van 180ºC in ca. 15 min af tot ze goudgeel zijn. Controleer 
de gaarheid van het deeg. 

 
Saus: 
Meng de crème fraîche, naar smaak, met bouillon en vissaus en kruid de saus verder met wasabi. 
 
 

 

Liptauer: 

Meng alle ingrediënten zorgvuldig door elkaar en breng op smaak met zout en peper. 

Spekbrood: 

Snij twaalf sneetjes (evt. halve sneetjes) spekbrood en besmeer ze met het Liptauer-mengsel. 

 

 

Presentatie: 

Plaats de hete beursjes op een lepel saus op een warm bord en leg er enkele besmeerde sneetjes 
spekbrood naast. 
 
Wijnadvies: Moulin á Vent 

150 g kwark  
    
    
12 st  bieslooksprieten  
    boter  
    
    
    
    
    
100 g crème fraîche  
1 el vissaus  
2 el kippenbouillon  
  zout  
1 beetje wasabi  
    
  Liptauer  
40 g zachte boter  
125 g kwark  
2 el crème fraîche  
30 g zure augurkjes fijngehakt  
30 g ui fijngehakt  
20 g kappertjes  
1 tl kummel  
1 el paprikapoeder  
1 mespunt cayennepeper  
    
    
    
    
    

 


