
Begin met de vulling die heeft een 
nachtje extra nodig.

Ingrediënten:

Vlaaiendeeg
100 ml volle melk
200 gr tarwebloem
15 gr suiker
80 r boter
8 gr gist
4 gr zout

Zwart Pruimen vulling
1 kg pruimen zonder pit in stukjes 
gesneden
100 gr suiker  

Vlaai deksel
800 gr meel
350 gr boter
200 ml water
zout theelepel
1 ei
grove suiker & poedersuiker (om 
te bestrooien)

Bereiding vlaaiendeeg:
Verwarm de oven op 210 °c
Smeer een lage bakplaat 
(vlaaienplaat) in met boter
 
Voeg alles muv het zout in een 
kom en kneed het tot dat alles 
goed gemengd is. 
Voeg vervolgens het zout toe en 
kneed het verder totdat er een 
soepele deeg ontstaat.
Maak een bol van de deeg en laat 
deze onder een schone theedoek 
gedurende 30 minuten op 
kamertemperatuur rusten.
Rol het deeg uit op een dikte van 
5 mm en doe het in de bakvorm. 
Duw de randen van de deeg met 

de duim tegen de zijkant van de 
bakplaat en snij het overtollige 
ervan af.
 
Vulling koken:
Doe de pruimen in een grote, diepe 
pan. Voeg een klein beetje water 
toe om aanbranden te voorkomen. 
Verwarm op zeer laag vuur en 
laat 2 uur zonder deksel zachtjes 
koken. Roer af en toe door.
Zet de pan na het koken van het 
vuur (doe de deksel erop) en laat 
2 uur staan.
Zet de pan weer op laag vuur en 
laat nog eens 2-3 uur zachtjes 
koken.
Haal van het vuur en laat een nacht 
staan.
Zet de pan de volgende dag weer 
op laag vuur. Laat 2 uur zachtjes 
koken.
Haal van het vuur en laat op 
kamertemperatuur 2 uur staan.
Zet de pan op middelhoog vuur en 
breng aan de kook. Voeg de suiker 
toe en laat 15 minuten zachtjes 
koken tot het dik is.
De vulling is nu klaar en kan op 
smaak gebracht worden met wat 
kaneel of een beetje appelmoes als 
de vulling te dik is geworden.
Nu heb je een dikke vrij donkere 
pruimen massa , die klaar is om 
met een lepel over de vlaai bodem 
in de bakpan te doen. Niet te zuinig 
Ca. 1 Cm dik..

De vlaai deksel (Deze wordt 
gemaakt van een Brisé deeg.)
Doe het meel (800 gr) , de boter 
(350 gr) en het water (220 cc) met 
theelepel zout samen in de mixer 
en laat dit langzaam draaien voor 
10 min. Je krijgt een dikke stevige 

massa.
Draai hier bolletjes van van 
ongeveer 200 gram en laat deze in 
koeling hard worden. 
Zo gauw deeg is opgesteven is het 
klaar voor gebruik
Rol het deeg zo dun mogelijk uit 
(circa 1,5 mm dik) en plaats deze 
op de vlaai
In de plak wat sneetjes aanbrengen., 
zodat de condens uit de vlaai pan 
kan .
Snij de randje van buiten de deksel 
weg
Bestrijk het deksel met ei en 
bestrooi met grove suiker, daarna 
wat nog extra poedersuiker erover
Nu kan de vlaai de oven in
Op 210 graden ongeveer 35 
minuten
Haal de vlaai uit de oven en ook uit 
de vorm laat ‘m dan afkoelen op 
een rooster zodat de condens weg 
kan.

Allergenen:
Noten
Melk
Gluten
Eieren           

THT
Maximaal 5 dagen bij 7 graden of 
lager

Recept ‘Les Prunes Noires’
Burgemeester Penn-te Strake & Patisserie Royale


