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DUTCH BABY MET VERS FRUIT  
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

Voor het beslag: 
 75 g tarwebloem 
 110 g volle melk 
 3 eieren 
 2 el basterdsuiker 
 ½ tl vanille extract 
 snuf zout 
 
Voor het bakken en de 
garnering: 
 2 el roomboter 
 vers fruit 
 honing of ahornsiroop 
 
En verder: 
 een gietijzeren pan van ca. 

23 cm doorsnede 

 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 10 + 20 minuten 
Bereiden: 20 minuten 

 

Mix alle ingrediënten voor het beslag kort (ca. 20 seconden) in een 
blender, foodprocessor of met de handmixer. Laat het dan ca. 20 minuten 
staan, dat komt de smaak van de baby ten goede.  

Verwarm ondertussen de oven mét de pan er in voor op 210oC (190oC 
hetelucht). 

Haal voorzichtig de pan uit de oven en zet op een rooster (sluit de 
ovendeur!). Doe de boter in de pan en laat deze helemaal smelten. Draai 
een beetje met de pan of gebruik een spatel, maar zorg dat ook de randen 
van de pan ingevet worden met de boter.  

Roer het beslag nog even om en giet het dan in de pan. Zorg ervoor dat de 
hele bodem bedekt is.  
Zet de pan terug in de oven en bak de Dutch baby gedurende 15-20 
minuten. Heb je een kleine oven, zet het rooster met de pan dan onderin, 
want de baby rijst letterlijk de pan uit. Bij mij raakte hij bijna de bovenkant 
van de oven.  

Maak ondertussen het fruit schoon.  

Haal de pan uit de oven en zet op een rooster. Is de Dutch baby in het 
midden erg gerezen, wacht dan een minuutje of zo, hij zakt dan vanzelf 
wat in. De Dutch baby serveer je in de pan! Verdeel het fruit over de 
Dutch baby en bestrooi met honing of ahornsiroop en poedersuiker. 

 

Note: de gietijzeren pan kun je vervangen door een ovenbestendige 
koekenpan met anti-aanbaklaag en een dikke bodem. Een keramische 
ovenschaal is twijfelachtig. Omdat de schaal wordt meeverwarmd in de 
oven kan de shock van het beslag dat kouder is de schaal doen barsten.  

 
 


