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POPOVERS 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 6 STUKS 

 340 g volle melk 
 4 eieren (L) 
 1/2 - 3/4 tl zout  
 180 g bloem 
 45 g ongezouten 

roomboter + extra voor 
het invetten van de 
vormen 

OOK NODIG 

 6 of 12 losse metalen 
vormen of een 
muffinpan 

 bakplaat 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: ca. 25 
minuten 
Oventijd: 25-35 minuten  

 

Belangrijk: zorg ervoor dat de eieren op kamertemperatuur zijn. 
Verwarm de melk tot lauwwarm, smelt de boter en laat afkoelen 
tot handwarm. Zeef de bloem. 

Verwarm de oven voor op 200 graden voor de grote vormen, of 225 
graden voor de muffinpan.Vet je vormen in met ruim roomboter. 
Neem bij de muffinpan ook de bovenkant mee, zodat je deeg er 
niet aan vast plakt. 

Mix in een kom de eieren met de melk en het zout tot schuimig. Je 
bent klaar als je mengsel eenkleurig is en je geen slierten eigeel 
meer ziet.  
Voeg nu alle bloem ineens toe en mix weer snel. Het beslag hoeft 
niet egaal glad te zijn, kleine klontjes zijn geen enkel probleem. 
 
Zet intussen de ingevette bakvormen (op de bakplaat) even in de 
oven tot de boter begint te smelten en de vormen warm zijn. 

Giet de afgekoelde gesmolten boter bij het beslag en spatel dit er 
snel door. 
Haal de vormen met de bakplaat uit de oven. Giet het beslag in de 
vormen tot ongeveer de helft tot 3/4. 
Zet dan de bakplaat met de gevulde bakvormen snel weer terug 
onder in de oven. 

Bak gedurende 15-20 minuten tot ze goudbruin zijn en uitgerezen. 
Verlaag dan de temperatuur naar 150 graden (175 voor de muffins) 
en bak de popovers nog 10-15 minuten. 

Haal de bakplaat uit de oven en plaats de bakvormen op een 
rooster. Maak met een scherp mesje een inkeping in de bovenkant 
zodat het stoom er uit kan. Als ze een beetje zijn afgekoeld, haal je 
ze voorzichig uit de vorm. Misschien even met een mesje de 
zijkanten los maken. 

Eet ze warm met roomboter, honing, ahornsiroop of je favoriete 
jam. 

Wil je ze later eten, dan kun je ze ook 5 minuutjes langer laten 
bakken, dan houden ze hun stevigheid iets langer vast. 
Overgebleven popovers kun je eventueel ook de volgende dag even 
oppiepen in de oven.  

 
 


