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TUSSENGERECHT 1: SAMBUSAK GEVULD MET OLIJF EN TIJM  

  Ingrediënten   Bereiding deeg voor sambusak: 

• Giet het water in een kom en voeg de bloem toe, olijfolie, suiker of honing toe en meng alles goed; 
het deeg moet vrij stevig aanvoelen; voeg extra water toe tot het deeg de juiste structuur heeft; 

• Dek de kom af en laat 10 minuten staan; kneed vervolgens tot een mooi deeg; voeg op het laatst 
zout naar behoefte toe; 

• Doe het deeg terug in de kom en laat afgedekt met plasticfolie ongeveer 1 uur rijzen 
 
Bereiding olijf-tijmvulling (niet te lang voordat je de Sambusak maakt): 

• Laat de plakjes halloumi zo lang mogelijk in koud water weken, dep ze droog en rasp ze; 

• Meng de geraspte halloumi met de verkruimelde feta; 

• Meng de chilipasta met de gedroogde tijm en meng dit door het kaasmengsel; 

• Voeg nu de in kleine stukjes gesneden ontpitte olijven door de massa. 
 
Maken sambusak: 

• Verwarm de oven tot 200 °C. 

• Verdeel het deeg in stukjes van 15-20 gram en draai er balletjes van en leg ze op een met olie 
ingevette bakplaat en laat 15 minuten afgedekt rusten; 

• Rol de bolletjes op een met bloem bestoven (of met olie ingevet) werkvlak uit tot een dikte van 3 
mm en schep 2 theelepels van de vulling in het midden; kwast de rand in met een beetje water; 

• Vouw het deeg over de vulling en maak de randjes dicht door er met een vork op te drukken; 
herhaal dit tot alle deeg en vulling op is;  

 
Voorbereiding voor het uitserveren (met andere tussengerechten) 

• Kwast de pasteitjes in met wat olijfolie en leg ze op een met bakpapier beklede ovenplaat tot ze 
mooi bruin zijn. En serveer ui met de andere drie gerechten!! 

Noot: Tussengerecht 1, 2 en 3 SAMEN UITSERVEREN 
 
Wijnadvies: Zie tussengerecht 3 
 

  Deeg voor Sambusak  
125 ml water  
200 g harde witte bloem  
  + extra beetje voor kneden  
25 ml olijfolie  
1 el suiker of heldere honing  
1 tl zout  
    
  Kaas/olijfvulling  
150 g halloumi (in plakjes)  
150 g feta (verkruimeld)  
1 tl chilipasta  
1 tl gedroogde tijm  
100 g zwarte olijven zonder pit  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


