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ZOET BREEKBROOD 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR  

 2 blikken deeg voor 
supercroissants uit het 
koelvak 

 ca. 30 g roomboter 
 60 g fijne tafelsuiker 
 1/2 tl kaneel 
 30 g (ca. 2 el) hazelnoten 

zonder vliesje 
 30 g (ca. 2 el) 

amandelen, mag ook 
met vliesje 

 50 g (handjevol) rozijnen 

OOK NODIG 

 bloem voor het uitrollen 
 bakkwastje 
 1 cakeblik van ca. 10x20 

cm 
 bakpapier 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: ca. 30 
minuten 
Rijzen: 30-45 minuten 
Oventijd: 30-50 minuten 

 

Spoel de rozijnen in een zeef en laat in lauwwarm water een 
kwartiertje wellen. Laat dan goed uitlekken in een zeef en dep 
droog met een velletje keukenpapier. Laat de roomboter smelten 
en weer afkoelen tot handwarm. 
 
Knip het bakpapier in de lengte van het bakblik en laat aan de 
zijkanten er over hangen. Kwast het bakblik en het bakpapier in met 
boter. 

Verbreek de verpakking en rol het deeg van één blikje voorzichtig 
uit en leg het op een bebloemd werkblad. Probeer het deeg zo min 
mogelijk te bewerken. 
Verdeel de boter met een bakkwastje over het deeg.  
Meng de suiker met kaneel en strooi de helft over het deeg. Hak de 
noten eventueel fijn en strooi de helft samen met de rozijnen over 
het deeg.  
 
Rol dan de tweede deegrol voorzichtig uit en leg dit op de eerste. 
Kwast dit ook in met de boter en strooi er de resterende 
kaneelsuiker, noten en rozijnen over. 

Snijd het deeg met bijv. een pizzaroller of een scherp mes in de 
lengte in 4 of 5 gelijke repen, die smaller zijn dan je cakeblik (dit 
hoeft niet met een lineaal). Snijd de repen in vierkanten. 

Zet het bakblik rechtop (op de smalle kant) en stapel de deegplakjes 
in de vorm. Dek de bovenkant af met een vochtige theedoek of een 
vel plasticfolie (of douchemuts). Laat 30-45 minuten rijzen. 

Verwarm intussen de oven voor op 200 graden (onder en 
bovenwarmte). 

Bak gedurende 30-45 minuten tot het brood lichtbruin en gaar is. 
Wordt het te donker aan de bovenkant dek het dan af met een vel 
aluminiumfolie.  
Laat 5 minuten in de vorm afkoelen. Til het brood dan voorzichtig 
aan het bakpapier uit de vorm en laat verder helemaal afkoelen op 
een rooster.  

 

 

 
 


