
Ingrediënten
Linzendeeg  

225 gram bloem
50 gram amandelmeel

150 gram witte basterdsuiker
Snuf zout

7,5 gram bakpoeder (+/- een half zakje)
3,5 á 4 gram Bourbon vanille suiker (+/- een half zakje)

100 gram boter
25 cc melk

1 ei

Abrikozenpuree
+/- 1 kilo verse abrikozen

50 gram suiker 
1 eetlepel maïzena (om te binden)

Kruimels
75 gram suiker

100 gram bloem
75 gram boter

Overige benodigdheden: 
Vlaaivorm +/- 30 cm

Deegroller
Siliconen mat

Extra bloem voor het uitrollen van het deeg
Decoratiesuiker

Kwastje

Bereiding
Linzendeeg 

Bereid het linzendeeg een dag voordat je gaat bakken.  
Meng eerst de ‘droge’ ingrediënten (Bloem, amandelmeel, witte basterdsuiker, bakpoeder en 

vanillesuiker) en kneed met de hand. Snij de boter in kleine stukjes en voeg dit samen met melk 
en ei toe aan het deeg. Kneed dit alles kort door, vooral niet te warm laten worden. Dek af in een 

kom of wikkel in vershoudfolie en laat het 24 uur op een koele, donkere plek staan.

Abrikozenpuree
Neem ongeveer 1 kg abrikozen (gehalveerd en ontpit) en laat deze in een bodempje water (+/- 

50 cc) 10-15 minuten koken. Doe hier vervolgens 50 gram suiker en 1 eetlepel maïzena bij om te 
binden en verwarm het geheel nog even kort tot het ingebonden is. Pureer of stamp de abrikozen 

eventueel tot een moes indien gewenst en laat dit goed afkoelen. 

DE ’HIE BIN ICH’ 
ABRIKOZEN-LINZENVLAAI 
VAN MARJOLEIN HEIJLTJES



Kruimels (optioneel)
Meng suiker en bloem in een kom en kneed hier gesnipperde koude boter doorheen tot er 

kruimels ontstaan en geen boter meer te zien is. 

Verwarm intussen de oven voor op 180 graden.
Beboter een vlaaivorm van ca. 30 cm. Bestrooi je werkblad rijkelijk met bloem. Kneed voor het 
uitrollen nog eens kort door. Gebruik 2/3 van het deeg voor de bodem en 1/3 voor de latjes. Het 

uitrollen van dit soort deeg gaat het beste op een met bloem bestrooide siliconenmat. Vergeet ook 
niet op de deegroller af en toe wat bloem te strooien. Wanneer het deeg voldoende is uitgerold 

dan kan deze in de vlaaivorm.  

Tip: Leg de ingevette en met bloem bestrooide vlaaivorm omgekeerd op het deeg en keer dit 
met een hand onder de mat om. Zo krijg je het uitgerolde deeg zonder scheuren in de vlaaivorm. 
Mocht er toch eventuele schade aan het deeg ontstaan is dit overigens gemakkelijk met een extra 

stukje deeg te herstellen (Linzendeeg is zeer vergevingsgezind ;).

Bedek de bodem van de vlaai eventueel met een laagje crème patisserie (optioneel) en verdeel 
daaroverheen gelijkmatig de afgekoelde abrikozenpuree. 

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. 
Eventuele open plekken kun je nog opvullen met kruimels, indien gewenst. Voor een extra mooi 

effect kun je de latjes besmeren met een opgeklopt ei en bestrooien met amandelschaafsel. 

Bak de vlaai in +/- 30 minuten gaar in de voorverwarmde oven. Laat de vlaai afkoelen in de 
vlaaivorm en bestrooi de randen met (decoratie) suiker.


