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BITTERKOEKJESPUDDING  

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 3-4 PERSONEN 

 150 ml volle melk 
 190 ml slagroom 
 75 g bitterkoekjes 
 ½ vanillestokje 
 3 blaadjes gelatine 
 35 g witte suiker 
 5 g maizena 

Voor de topping 

 Ca. 150 g gemengd rood 
fruit uit de vriezer 

 100 g geleisuiker 
 Kneepje citroensap 

OOK NODIG 

 Steelpannetje 
 Kom 
 garde 
 mixer 
 3 of 4 glaasjes of metalen 

vormpjes 

 

 

 

 

 
BEREIDINGSTIJD 
Bereiden: ca. 30 minuten 
Wachttijd: 2-3 uur 

 

Breek de bitterkoekjes in stukjes. 

Snijd het vanillestokje in de lengte open en schraap met de botte kan van 
een mes de zaadjes er uit. Doe dit bij ¾ deel van de melk in een pannetje.  

Meng de rest van de melk met de maizena en de suiker in een kommetje. 

Week de gelatine in een kommetje met koud water. 

Breng de melk met de vanille langzaam aan de kook. Vis het vanillestokje 
er uit en voeg de helft van de koekjes toe. Laat 1 minuut zachtjes koken 
zodat de koekjes uit elkaar vallen.  

Giet een deel van de kokende melk al roerend bij het maizenamengsel. 
Giet het maizenamengsel nu bij de rest van de melk in de pan en breng 
alles al roerend aan de kook. Laat 2 minuten zachtjes koken terwijl je af en 
toe roert, zodat je klontjes voorkomt en de melk niet aanbrandt.  

Haal de pan van het vuur. Knijp de gelatine uit, voeg deze toe aan de melk 
en laat de gelatine al roerend oplossen.  
Meng de rest van de bitterkoekjes erdoor en laat afkoelen. Dit kan ook in 
een bak koud water, dan gaat het sneller.  

Klop de slagroom lobbig (dus niet helemaal stijf). Als het 
bitterkoekjesmengsel helemaal is afgekoeld meng je in delen de slagroom 
er door. Schep een lepel er bij en spatel dit voorzichtig door het mengsel 
tot het helemaal is opgenomen. Doe het rustig zodat je niet alle lucht uit 
de slagroom slaat.  

Verdeel de pudding over 3 of 4 glaasjes en zet in de koelkast. Laat ca. 2-3 
uur opstijven. 
Gebruik je metalen vormpjes, dompel ze dan even in kokend water dan 
komen ze makkelijk uit de vorm. Leg er een bordje op en keer om.  

Maak intussen de vruchtensaus. Breng fruit en suiker met citroensap aan 
de kook. Laat koken tot het fruit (gedeeltelijk) uit elkaar valt. Druk blauwe 
bessen eventueel stuk. Giet in een gesteriliseerd potje en sluit af met een 
deksel. Wil je het meteen gebruiken, houd dat wat apart in een schaaltje 
zodat het snel afkoelt.  

 
 


