
RECEPT

Stoombroodje
s met
paddenstoelen

Bereidingstijd 2 uur rijzen, 60 minuten
koken

Voor 4 personen

Ingrediënten
Broodjes:

● 350 gram bloem

● 75 gram warm water

● 115 gram melk

● 10 gram gedroogde gist

● 64 gram suiker

● 26 gram zonnebloemolie

● 4 gram bakpoeder

● 2 gram zout

Paddenstoelenvulling:

● 250 gram gemengde paddenstoelen grof
gesneden

● 1 ui

● 5 teentjes knoflook

● 250 ml paddenstoelenbouillon

● 80 ml oestersaus

● 80 ml hoisinsaus

● 80 ml sojasaus

● 80 ml honing

● 125 ml water

Topping:

● koriander

● komkommer

● lente ui

● spaanse peper

Benodigdheden:

● koekenpan, hapjespan of stoofpan

● stoommandje

● bakpapier

● deegroller

Voorbereiding
1. Broodjes. Doe het warme water en de

melk in een kommetje, samen moet het



warm aanvoelen, maar niet heet. Voeg de
helft van de suiker (32 gram) en de gist
toe. Laat dit staan tot de gist is opgelost
en er een schuimlaagje is ontstaan. Zo
weet je dat de gist zijn werk aan het doen
is.

2. Doe alle droge ingrediënten in een kom
en meng ze door elkaar. Voeg hier het
gistmengsel en de olie aan toe. Kneed het
deeg met de hand ongeveer 5 à 10
minuten tot het een egaal en zacht deeg
is. In de keukenmachine kan je dit deeg
ook prima maken. Laat de machine dan
ongeveer 5 minuten draaien tot het deeg
niet meer aan de randen plakt en mooi
soepel is. Doe het in een kom, dek af met
plasticfolie en een theedoek en laat het
op een warme, tochtvrije plek ongeveer
1,5 uur rijzen.

3. Vulling. Voor de vulling snijd je de ui en
knoflook fijn en bak je deze tot glazig in
een ruime koekenpan, hapjespan of
stoofpan. Wanneer de ui en knoflook
mooi gebakken zijn, voeg je de
paddenstoelen toe. Bak deze een minuut
of 5 mee. Dan voeg je alle overige
ingrediënten voor de
paddenstoelenvulling toe en breng je
alles aan de kook. Wanneer het kookt,
draai je het vuur tot medium en laat je het
een uur koken of tot de vloeistof
stroperig is geworden. Wordt de
vloeistof te dik, voeg dan iets water toe.

4. Neem een bakplaat of plank bekleed met
bakpapier. Als het deeg voldoende
gerezen is, haal je het uit de kom. Bloem
het aanrecht in, zodat het deeg niet plakt.
Rol het deeg uit tot ongeveer 1 cm dik is.
Gebruik een glas met een doorsnede van
ongeveer 10 cm en steek zo veel mogelijk
rondjes uit. Neem een neutrale olie en
smeer elk rondje in aan de bovenkant.

Vouw de rondjes dubbel tot een half
maantje met de ingeoliede kant naar
binnen. Leg ze op de bakplaat met 2 cm
ruimte ertussen. Dek ze opnieuw af met
plasticfolie en een theedoek en laat nog
30 minuten rusten.

5. Zet een pan met water op het vuur waar
een stoommandje volledig in past. Zorg
voor voldoende water in de pan, zodat
deze niet droogkookt, maar ook het
mandje niet raakt. Als de broodjes
gerezen zijn en het water kookt, bekleed
je het stoommandje met een
bakpapiertje en leg je zo veel broodjes als
past in het stoommandje. Zorg dat ze niet
tegen elkaar aan liggen. Sluit het mandje
en zet de wekker op 10 minuten. Weersta
de verleiding het mandje tussentijds te
openen, want de broodjes zullen dan
inzakken en luchtigheid missen. Als de
broodjes gestoomd zijn, haal je ze uit het
stoommandje en laat je ze even afkoelen.

6. Snijd de komkommer in dunne reepjes of
plakjes, de lente-ui en peper in ringetjes.
Pluk de koriander. Wanneer de broodjes
iets afgekoeld zijn, vouw je ze open en vul
je ze royaal met de paddenstoelenvulling.
Bestrooi ze dan met de toppings en leg ze
op een schaal. Smullen maar!

Tips
Voor een extra smakelijke kick kan je
mayonaise met sriracha mengen en op het
broodje smeren voordat je ze vult. Ook zijn
sesamzaadjes een heerlijke extra topping.


