
Miemie se Saffraan 
Melktert Brûleé 

Brûleé Kors

'n Heerlike resep vir wanneer skoonma kom 
kuier of as jy 'fancy' wil wees vir jou vriende. 

Voorbereidingstyd

Bak tyd

Porsies

Bestanddele

+/- 2 ure

20-25 minute

1 Groot tertkors, 4 medium korse, en 6-8 muffin pan grootte korse.

½ koppie bak margarien

1 ½ koppie koekmeel

¼ teelepel sout

1 groot eier

2 Eetlepels yswater. 

Gebruik enige soet broskors, hierdie is die een wat ek gebruik van ‘Food Nouveau’. 

Metode
Sny die margarien in klein blokkies en vries vir 20 minute.

Voorverhit die oond tot 180 ℃. 

Meng meel en sout in ‘n aparte bak en voeg dan koue margarien by die meel mengsel.

Frimmel die meel en margarien met jou vingers totdat die mengsel na growwe broodkrummels lyk.  

Voeg die eier by en meng dit met 'n houtlepel totdat dit net ingewerk is. 

Voeg nou die yswater in en meng dit totdat die deeg ‘n bal vorm. (moenie dit te veel meng nie!)

Keer die deeg op ‘n ligte meel bestrooide oppervlak uit en rol die deeg dadelik uit indien jy dit onmiddellik wil bak of

bêre in die yskas om later te gebruik.

Vorm die deeg in jou tertringe/pannetjies sodra die deeg uitgerol is en plaas in die yskas om af te koel vir +/- 10

minute. 

Sny daarna die ekstra deeg van die tertringe se kante af, en blindbak onmiddelik. *sien notas vir blindbak met

rysgewiggies.

Bak blind vir 15 min by 180 ℃. 

Haal die rys gewiggies asook bakpapier uit, en bak vir ‘n verdere 8-10 minute totdat die deeg mooi ligbruin is. 
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       Haal dit uit die oond en laat heeltemal afkoel. 

Blindbak: Plaas bakpapier binne in die deeg in die tertring/houertjie en gooi droë rys daarin (maak die bakkie vol vir gewig).  
  Bak dan die kors met die rys gewiggies in sodat die deeg nie onnodig rys nie.

 



Brûleé Vulsel

Voorbereidingstyd

Verkoel tyd

Porsies

Bestanddele

+/- 30 minute

+/- 3 Ure (tot oornag)

1 Groot tert vulsel, 4 medium vulsels, en 6-8 muffin pan groottes

Aangepas uit my ouma Annamarie se resepte

Metode

Meng die droë bestanddele in 'n mengbak.

Klits die eiers en voeg dit by die droë bestanddele.  Klits totdat alles gemeng is. 

Kook die melk in 'n pot op die stoof (Wees versigtig dat die melk nie aanbrand nie, maar dit moet borrel om goed te

reageer met die maizena.)

Voeg die fyn saffraan by die melk op die stoof en kook saggies vir 1 min. 

Voeg na die 1 min. die eier en meelmengsel by (sien notas oor hoe om die eiermengsel in te voeg.)

Wanneer die eiermengsel by die warm melk gevoeg is, roer dit met 'n draad-handklitser en kook op 'n medium hitte

todat die vulsel lekker dik is. 

Voeg nou die eetlepel margarien by en roer weer totdat dit 'n mooi gladde, dik tekstuur het. 

Sodra die vulsel dik is, skep die warm vulsel in die terbakkies en laat dit in die yskas afkoel vir +/- 3 ure tot oornag. 

Sodra dit vekoel en die vulsel geset is, strooi 1 Eetlepel strooisuiker bo op elke tertjie en gebruik 'n kombuis gasvlam/

"kitchen blow torch" om die suiker te karamaliseer/brûleé.  Die suiker moet goudbruin word.  

Bedien onmiddellik met mooi garnering. 
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Eiermengsel nota: Skep eers 'n bietjie van die melk by die eiermengsel en meng dit sodat die eiers gewoond raak aan die
temperatuur voordat jy die hele eiermengsel by die melk voeg.

Brûleé: Gebruik die kombuis vlam en karamaliseer die suiker bo op die tertjie liggies deur die vlam bo die suiker te hou en
gereeld te gebruik om te verhoed dat die suiker nie brand nie.  Sodra die bokant mooi bruin is, sal dit binne 1 min. verhard. 
 Bedien dan onmiddellik. 

2 koppies melk

4 eetlepels suiker

1 ½ eetlepels maizena

1 ½ eetlepels vla poeier

¼ teelepel sout

2 groot eiers

1 eetlepel margarien

Gerasperde lemoenskil (skil van 1 lemoen)

⅛ teelepel - ¼ teelepel Saffraan 

Afhangend van hoe sterk jy die smaak verkies (Fyngemaak met

'n eetlepel in 'n bakkie/ stamper en vysel - los 'n paar steeltjies

heel vir mooiheid. 


