
Receptuur kersenvlaai
 
Ingrediënten (voor circa 2 
vlaaien van 22 cm) 

Voor de vulling
700 gr ontpitte morellen kersen
350 ml water (dan wel sap van 
kersen)
150 gr suiker
50 gr aardappelzetmeel of 
maïzena 

Deeg
500 gr Kollenberger speltbloem
30 gr verse gist of 2 zakjes 
gedroogde gist (11 gram)
100 gr boter
3 eetlepels suiker of honing van 
St.Pieter
1 theelepel zout
1 vrije uitloop ei
200 ml volle melk 

Bereiding vulling
De verse kersen ontpitten.
Indien je kersen uit pot gebruikt, 
graag uitlekken in een vergiet.
De juiste hoeveelheid water of 
eventueel het sap van de kersen 
aan de kook brengen.
De suiker met het 
aardappelzetmeel mengen.
Als het water kookt dan pas het 
suikermengsel rustig doorroeren 
tot er een homogene massa 
ontstaat.
Heel eventjes doorkoken.
Dan de uitgelekte kersen rustig 
doorroeren.
De vulling laat afkoelen.
Mocht de vulling te dik zijn, voeg 

nog wat achtergehouden sap of 
water toe.
Tip van de bakker: Als de vulling 
nog dof eruit ziet dan mag je nog 
wat vocht toevoegen. Totdat er 
glans komt op de vulling. 

Bereiding bodem
Weeg alle grondstoffen 
nauwkeurig af.
Als u gedroogde gist gebruikt 
deze vermengen met de bloem.
Het is absoluut verboden om 
gedroogde gist te mengen met 
water.
Hou gist en zout gescheiden van 
elkaar.
Doe alle grondstoffen in de 
machine, mixer.
Zet de machine rustig aan in de 
eerste versnelling ca. 4 minuten.
Hierna de machine in de tweede 
versnelling zetten.
Laat de machine ca. 2 minuten 
draaien.
Neem het deeg uit de machine en 
verdeel deze, zodat er een stuk 
van 300 gram ontstaat voor een 
vlaaibodem van 22 cm doorsnede.
Bol het deegstuk op en leg deze 
onder een theedoek.
Ook de rest deeg bewaren onder 
een theedoek
Laat de deegstukken minimaal 20 
minuten rijzen. 

Bereiding vlaai
Ovenstand: Elektrisch 220° - Hete 
lucht 200° - Gasoven stand 4-5
Baktijd: 15-20 minuten
Na het rijzen het deegstuk 
uitrollen tot een ronde plak.

Deze plak in een ingesmeerde 
vlaaipan leggen.
Het deeg opduimen, wij noemen 
dit opduimen van het deeg, 
omdat je met de duim rustig het 
deeg verdeeld in de vlaaipan.
De vulling (600 gram voor een 
vlaai 22 cm ) in de vlaaipan doen.
Rest deeg uitrollen ca 3 mm. en 
snijden tot reepjes.
De reepjes op de vlaaipan leggen.
Vastdrukken van de reepjes.
De reepjes bestrijken met ei.
Decoreersuiker over de vlaai 
strooien.
Narijs geven van ca. 30 minuten.
De vlaai onder in een 
voorverwarmde oven zetten van 
200 °C.
Baktijd ca. 15/20 minuten.
Haal de vlaai uit de oven en maak 
hem met een spatel rondom los 
van de bakvorm
Heeft de vlaaivorm een losse rand, 
dan kan de rand direct worden 
verwijderd en kan de vlaai vanaf 
de bodem op een rooster worden 
geschoven om af te koelen
Laat de vlaai voor het aansnijden 
goed afkoelen 

Allergenen:
Gluten
Melk
Eieren 

Bewaaradvies en de tht:
Binnen 24 uur rijstevlaai nuttigen. 
Anders 3 dagen houdbaar in 
koeling.
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