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MILLIONAIRE’S SHORTBREAD 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 
 

VOOR 1 BAKVORM 

Voor de bodem 
 140 g roomboter op 

kamertemperatuur 
 65 g witte basterdsuiker 
 200 g bloem 
 mespuntje zout 
 
Voor de topping 
 1 blikje dulce de leche 
 150 g pure chocolade 
 40 g witte chocolade 
 
En verder 
 een bakvorm van 20x20 of 

12x35 cm 
 keukenmachine of mixer 
 bakpapier 

 

 

 

 

 

 
 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 30 minuten 
Bereiden: 25 minuten 
Totale tijd:  ca. 2 uur 

Maak de dulce de leche de dag tevoren, want het duurt best een tijdje 
voordat het afgekoeld is.  

Verwarm de oven voor op 180oC (160oC hetelucht). 

Meng boter en basterdsuiker tot een zachte, romige massa. Roer het zout 
de bloem en voeg dit toe aan het botermengsel. Meng dat een kruimig 
deeg, laat de keukenmachine even doordraaien tot een samenhangend 
deeg. Met de mixer zal dit lastig zijn, maar je kunt dit ook met de hand 
doen.  

Bekleed de vorm met het bakpapier. Schep het deeg er in en strijk het 
glad. Prik er met een vork gaatjes in.  

Plaats op een rooster in het midden van de oven en bak 15 minuten.  

Neem de vorm uit de oven en laat op een rooster afkoelen. Laat de 
bodem in de vorm! Anders lukt het je niet goed om hem af te werken. 

Verdeel de dulce de leche met een spatel gelijkmatig over het deeg.  

Voor de chocolade topping: 

Hak de pure chocolade in stukjes. Smelt pure chocolade au bain marie. 
Breng in een pannetje een laag water aan de kook. Hang hier een 
vuurvaste kom boven, maar zorg dat die het water niet raakt. Smelt hierin 
100 gram van de chocolade. Als deze gesmolten is, voeg je de resterende 
50 gram toe en laat deze al roerend smelten.  

Doe hetzelfde met de witte chocolade.  

Giet de pure chocolade over de dulce de leche en strijk glad met een 
spatel. Laat iets afkoelen. Druppel er dan de witte chocolade over en 
maak met een prikker figuren.  

Laat de chocolade volledig stollen voor je de vorm verwijderd! 

Haal voorzichtig uit de vorm en snijd in (kleine) vierkanten. 

 
 


