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Hartige poffertjes

eigen recept

Benodigdheden:
Voor het beslag
3 eieren
2 dl slagroom, of 1 dl slagroom en 1 dl volle melk
2 el milde olijfolie
50 g roomkaas
2 el kokosmeel
2 el amandelmeel
goed zeezout, naar smaak (bijv. Himalayazout)
11
2 tl bakpoeder

2 tl psylliumvezels (minder als je psylliumvezelpoeder ge-
bruikt)

Voor de hartige vulling:
verse of gedroogde kruiden, zoals peterselie, bieslook, etc.
(dit ziet er vooral ook heel leuk uit)
1
2 tl uipoeder
1
2 tl knoflookpoeder
50 g geraspte kaas
paar plakjes bacon

Bereiden: Klop de eieren, de slagroom, de olijfolie en de roomkaas. Meng de droge in-
grediënten eerst goed door elkaar in een kommetje en mix ze er dan door.

Voor de hartige vulling bak je eerst de plakjes bacon uit. Laat ze wat afkoelen en verkruimel
ze. Voeg dan alle ingrediënten van de vulling toe aan het beslag en roer ze er goed door.

Laat het beslag een tijdje rusten. Het zal dan dikker worden vanwege de psylliumvezels.

Verwarm je poffertjesplaat tot deze goed heet is. Smeer de holtes in met een beetje milde
olijfolie. Vul elke holte met een klein beetje beslag. Roer het beslag af en toe goed om zodat
de vulling goed verdeeld blijft.

Laat de onderkant bruin worden. Als ook de bovenkant een beetje droger begint te worden,
keer ze dan om en bak de andere kant bruin. Haal de poffertjes voorzichtig uit het apparaat
met bijv. een tapas prikker. Laat ze een klein beetje afkoelen voor je ze serveert, want ze zijn
erg heet!

Bak dan de volgende serie poffertjes. Eventueel kun je de holtes weer even insmeren met
olijfolie als je merkt dat ze niet meer zo goed loskomen.

• Low carb
Voor ±40-50 stuks.

Opmerking: Serveer ze eventueel met wat roomboter.
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