
D’r aetemaker

Ingrediënten
 2 el extra vergine olijfolie
 2 st uien, 
 6 teentjes knoflook, 
 1/2 bosje salie, 
 1/2 bosje oregano, 
 3 tl venkelzaad, geroosterd, grofgemalen, plus extra 
                          zaadjes om te strooien
 1 kg varkensgehakt
 2 st eidooiers, 
 75 g gedroogde appels, fijngesneden
 2 x 375g pakjes Careme All Butter Bladerdeeg, ontdooid

Rode paprika-jam (voor 2 kopjes)

 2 potten van 450 g geroosterde paprika, uitgelekt
 2 el extra vergine olijfolie
 4 st steranijs
 1 st kaneel 
 100 g bruine suiker
 150 ml rode wijnazijn
 2 el Srirachasaus

MeP
 Uien fijnsnipperen
 Knoflook snipperen
 Salie fijn snijden
 Oregan fijn hakken
 Venkel droog rosteren en grof malen in een mortier of vijzel. Een 

paar hele saadjes overhouden or de deko
 2 eieren delen
 Gedroogde appels fijn snijden
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Bereidingswijze
1. Maal voor de jam de paprika in een keukenmachine tot hij grof gehakt

is. 
2. Verhit olie in een pan op laag vuur. 
3. Voeg de steranijs en kaneel toe en kook tot het geurig is, 
4. voeg dan de paprika, suiker, azijn en Sriracha toe. 
5. Kruid en kook gedurende 15 minuten of tot de helft is verminderd. 

Koel tot het volledig is afgekoeld.

6. Verwarm de oven voor op 190°C. 
7. Verhit voor de vulling olie in een pan op middelhoog vuur. 
8. Voeg ui toe en bak 3-4 minuten tot ze zacht zijn. 
9. Voeg knoflook, salie, oregano en venkel toe. 
10. Kruid en kook nog 1-2 minuten tot het geurig is, 
11. haal dan van het vuur en zet opzij om af te koelen.

12. Doe het varkensgehakt, de eidooiers, de gedroogde appel en 
het     afgekoelde uienmengsel in een grote kom en mix met je handen 
tot alles goed gemengd is.

13.  Breng op smaak en laat 5 minuten afkoelen om stevig te 
worden

14. Leg de bladerdeegbladen op een licht met bloem bestoven 
oppervlak. 

15. Snijd elk vel doormidden om in totaal 4 stukken bladerdeeg
te vormen. 

16. Vorm een kwart van het gehaktmengsel in een blok in het 
midden van het deeg, 

17. Zorg ervoor dat alle luchtbellen eruit knijpen. 
18. Bestrijk de randen van het deeg met eierwas 
19. Rol op om de vulling te omsluiten. 
20. Herhaal met het resterende gehakt en deeg. 
21. Bestrijk de bovenkant van de saucijzenbroodjes met eierwas, 
22. Bestrooi met zoutvlokken en extra venkelzaad en laat 5 

minuten afkoelen. 
23. Snijd elke stam in 4 om 16 saucijzenbroodjes te maken.
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24. Plaats een met bakpapier bekleed rooster op een bakplaat. 
Prik met een mes in bakpapier (zodat het vet tijdens het koken kan 
weglopen) en beleg met de broodjes. Bak 35 minuten of tot ze 
knapperig en goudbruin zijn.

25. Laat 10 minuten rusten en serveer met paprikajam.
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