
Rec891 17 september 2018

Oopsie broodjes en tosti’s (glutenvrij, zuivelvrij)

Keto en Zo

Benodigdheden:
Eidooier-mengsel:
3 eidooiers
3 el (blond of bruin) lijnzaad, zèlf malen
150 g kokosmelk uit blik
1 el elk van lijnzaad, chiazaad, sesamzaad
3 el zonnebloempitten
1 el psylliumvezels
1
2 tl elk van (Keltisch, grijs) zeezout, gerookte paprika en
knoflookpoeder
verse peper (±6 draaien met de molen)
Geklopte eiwitten:
3 eiwitten
1 tl bakpoeder
(Himalaya)zout (±2 draaien met de molen)
Voor tosti’s, koolhydraat-arme en zuivelvrije vulling
naar keuze:
zachte kokosolie, om de buitenkant te besmeren
kha vlees of vis (uitgebakken spek, zalm, tonijn)
tomaat, gebakken ui, of andere geroosterde groenten
pesto (zelf gemaakt, zonder kaas) of hummus
stukjes avocado
verse of gedroogde kruiden

Bereiden: Splits de eieren en doe de eidooiers in een grote kom. Doe de eiwitten in een
andere (schone!) kom. Zorg dat er geen spoortje van het eigeel bij de kom met eiwitten komt.

Maal 3 el lijnzaad. Doe de eidooiers met het gemalen lijnzaad en alle andere ingrediënten
vermeld bij het eidooier-mengsel in een kom. Klop het door en laat 5-10 minuten rusten
tot het dikker geworden is. Klop dan pas de eiwitten goed stijf met het bakpoeder en het
(Himalaya)zout. Gebruik hiervoor schone gardes.

Spatel dan voorzichtig met stevige slagen het eiwit onder het eidooier-mengsel, tot het goed
gemengd is. Stop dan om te voorkomen dat de eiwitten hun luchtigheid verliezen.

Leg hoopjes beslag op een bakblik met een bakvel of bakpapier. Ik gebruikte ongeveer 2
eetlepels per hoopje. Strijk ze met een lepel een beetje glad. Strooi er eventueel nog extra
sesamzaadjes, zonnebloempitten of pompoenpitten over.

Bak ze 15-20 minuten in een voorverwarmde oven op 150◦C of tot ze goudbruin en stevig zijn.
Ze veren een beetje in als je er met een vinger op duwt. Haal ze uit de oven meteen van het
bakpapier en laat ze afkoelen op een rooster.

Maak een tosti van 2 oopsies met beleg naar keuze ertussen. Bak deze in een warm tosti-ijzer.

• Low carb
Voor ±9 stuks.

Opmerking: De oopsies of ongebakken tosti’s kunnen in de vriezer bewaard worden en direct
het tosti-ijzer in. Gebruik bakpapier om te voorkomen dat ze aan elkaar plakken.
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