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Broodjes bakken 

Voor ongeveer 12-16 broodjes, om samen te maken 

Benodigdheden

 

500 gram bloem 
350 ml lauw water of melk (ongeveer 35°) 
14 gram gist (2 zakjes) 
10 gram zout 
Rozijntjes, suiker, kaas om mee te versieren 
Weegschaal 
Kommetje 
Pollepel 
Theedoek 

Waar te koop? Supermarkt 

Prijsindicatie € 0,50 voor 12-16 broodjes 
 

Tijd 15-20 minuten (zonder oventijd) 

Stap 1 

 

Vermeng de bloem met het zout.  
Verwarm het water of melk tot lauwwarm (ca. 35 
graden). Meng 15 gram gist aan met een deel van het 
vocht en schenk dit met de rest van het vocht in het 
kuiltje.  

Stap 2 

 

Roer het vocht met uw vinger of een houten lepel van 
het midden uit door de bloem en kneed en sla het 
daarna (of gebruik de kneedhaken van een mixer) tot 
een soepel deeg. Hoe beter dat je kneed hoe beter de 
gist zijn werk kan doen. 
 

Stap 3 

 

Leg het deeg op een warme plaats te rijzen. Laat 
bijvoorbeeld de bak van het aanrecht vollopen met warm 
water. 
Dek het deeg af met een schone theedoek. 
Bestuif het werkblad met wat bloem. Kneed na 30-45 
minuten het deeg opnieuw goed door. 
Leg het vervolgens weer 30-45 minuten te rijzen. 
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Stap 4 

 

Verdeel het deeg in 12 bolletjes 
 

Stap 5 

 
 

 
 
 

Maak samen leuke broodjes.  
Slak: maak een lange rol, en rol deze vervolgens op. Met 
een beetje suiker erover is deze extra lekker. 
Berengezicht: Maak een groot bolletje en twee kleinere 
bolletjes voor de oren van een beer. Twee rozijntjes als 
ogen. 
Konijntje: Maak een bolletje en knip met een schaar 
twee puntoortjes. Maak met een satéprikker twee 
gaatjes voor de  ogen. 
Eendje: Maak een groot bolletje en plaats daarop een 
kleiner bolletje voor het hoofd. De ogen maak je weer 
van rozijntjes en het snaveltje kun je vormen door in het 
kleine bolletje te knijpen. 
Schildpad: Maak een groot bolletje. Maak vier kleinere 
bolletjes voor de pootjes en een iets groter bolletje voor 
het hoofd. Maak met een mes of satéprikker streepjes op 
het grote bolletje voor het schild. 

Stap 6 

 

Afbakken in een voorverwarmde oven op 240 in ongeveer 
25 minuten. 

Stap 7 
 

Het resultaat! 

 
 


