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PITABROODJES  
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 6 BROODJES 

Voor de pitabroodjes: 
 250 g patentbloem 
 160 g water 
 4½ g zout 
 4 g instant gist 
 1 el neutrale olie  
 
Voor de vulling: 
 ca. 200 g pulled oats, 

kipreepjes of shoarmavlees  
 evt. 1-2 el shoarmakruiden 
 knoflooksaus 
 romaine sla of ijsbergsla 
 tomaten 
 1 kleine rode ui 
 ½  geroosterde paprika (uit 

pot) 
 

OOK NODIG 

 bakpapier 

 

 

 

 

Bereidingstijd 
Voorbereiden: 10 
Bereiden: 60 min. 
Totale tijd: ca. 3 uur 

Meng de droge ingrediënten voor het deeg. Voeg water en olie toe en 
meng met een spatel of een Deense klopper snel tot een grof deeg. Meng 
met de handen tot een samenhangend deeg. Kneden is niet nodig. Vet de 
kom in met een beetje olie, leg het deeg er in en keer het een keertje 
zodat het rondom met olie bedekt is. Dek de kom af met een plastic 
douchemuts of een vochtige theedoek.  

Laat het deeg 1½ uur rusten. 

Verwarm de oven voor op 240oC hetelucht. Heb je een broodbaksteen, 
verwarm deze dan ook mee. Je kunt als alternatief ook een gietijzeren pan 
of een bakplaat gebruiken. Verwarm deze dan zeker ook een kwartiertje 
mee.  

Bestuif het werkblad met een beetje bloem. Druk het deeg voorzichtig 
plat (zodat je zo min mogelijk lucht uit het deeg drukt) en verdeel het dan 
in 6 stukken (van ca. 70 gram). Vorm er voorzichtig bolletjes deeg van en 
laat deze ca. 30 minuten rusten. Dek af met ingevet plasticfolie.  

Snijd een vel bakpapier in 6 stukken.  

Druk elk balletje voorzichtig plat en leg op een stuk bakpapier. Druk het 
iets groter uit tot de maat van het bakpapier (ca. 15 cm).  

Bak de broodjes ongeveer 5 minuten. Er passen er 2 op de 
broodbaksteen, op de bakplaat 3.  

Leg in een theedoek, zodat ze niet hard worden tijdens het afkoelen. Je 
kunt de broodjes ook invriezen en later in de oven weer even verwarmen.  

Meng de pulled oats of de kip met de shoarmakruiden en breng op smaak 
met zout. Bak volgens de aanwijzingen op de verpakking in een 
koekenpan.  

Snijd de tomaat en de paprika in reepjes, de rode ui in halve ringetjes en 
de sla in smalle reepjes. 

Snijd de pitabroodjes open en vul met de groenten en het shoarmavlees 
of de pulled oats. Garneer met de knoflooksaus.  

 
 


