
-- Ingredienten --
Linzendeeg:

175 gram boter
380 gram bloem

200 gram witte basterdsuiker
Snufje zout (ca. 3 gram)

2 eieren
Zakje bakpoeder (16 gram) 
Zakje vanillesuiker (5 gram) 

4 eetlepels melk (alle ingredienten op kamertemperatuur)

Vulling:
350 gram gedroogde pruimen

of 500 gram zwarte pruimenmoes
Beetje suiker

En verder:
Grove suiker 
Paneermeel

Als je met gedroogde pruimen werkt, zet deze dan daags tevoren
in een pannetje met water te weken.

Meng de bloem met het zout en het zakje bakpoeder. Voeg de basterdsuiker en de vanillesuiker 
toe. Klop beide eieren. Hou een half ei achter voor de afwerking en voeg de rest toe aan je deeg. 
Snij de boter in kleine stukjes en voeg deze met de melk toe aan de rest. Kneed het geheel in de 
keukenmachine met deeghaak of met een mixer met deeghaken. Kneden met de hand kan natuurlijk 

ook. Kneed lang genoeg door totdat je een stevig deeg hebt. Maak er een platte plak van, wikkel deze 
in vershoudfolie en laat de plak twee uur rusten in de ijskast.

Week de zwarte pruimen 24 uur in lauw water, Verwarm ze in het weekwater tot ze zacht zijn giet 
de pruimen af. Maak met de mixer een puree van de pruimen met zo min mogelijk water. Breng het 

naar wens op smaak met suiker

KAMPIOENE VAN DE NACH
PROEME-LINZEVLAAI



Verwarm intussen de oven voor op 180 graden.

Beboter een vlaaivorm van ca. 25-28 cm. Bestrooi je werkblad rijkelijk met bloem. Rol met een 
deegrol van 3/4 van het deeg een ronde lap. Leg deze -eventueel in delen, want dat is makkelijker- 
in de vlaaivorm. Zet de randen rechtop. Prik de bodem in met een vork en bestrooi deze met wat 
paneermeel. Verdeel de afgekoelde abrikozenpuree gelijkmatig over de bodem. Rol de rest van het 
deeg uit tot een plak en snij hiervan latjes van ca. 4 cm. Breed. Maak hiervan een kruislings raster 
over je vlaai. Het hoeft niet supernetjes want het deeg 'smelt’ straks als het ware in de oven. Je 
kunt daarom eventueel gebroken deeglatjes gewoon weer aan elkaar leggen. Rol het overtollige deel 

van het deeg af door met een deegrol over de rand van je vlaaivorm te rollen.

Bestrijk de latjes en de rand van de vlaai met het achtergehouden ei.
Strooi grove suiker over de vlaai.

Laat de vlaai ongeveer 30 minuten bakken in het midden van de op 180 graden voorverwarmde oven. 
De vlaai is goed als ze mooi bruin is en loslaat van de vorm. Laat de vlaai eerst even afkoelen in de 
vorm. Haal daarna de vlaai uit de vorm. Lukt dit niet direct, leg dan een groot bord bovenop de vlaai 

en draai het geheel in een soepele beweging om. Gebruik ovenhandschoenen. Haal de vorm van de vlaai, 
leg een rooster op de vlaai en draai het geheel weer terug. Haal het bord weg. De vlaai kan nu verder 

afkoelen op het rooster.

Eenmaal afgekoeld is je Pruimen-Linzenvlaai klaar om op te eten eventueel met wat slagroom. Een 
linzenvlaai blijf wel een week goed. Doordat de smaak van de fruitvulling in het linzendeeg trekt 

wordt de vlaai volgens liefhebbers steeds lekkerder.


