
Ingredienten:
500g meel
3 1/3 g gedr gist (of 10 verse gist)
1tl zout
2 1/2 el zonnebloemolie
200ml warm water

voor de hechting van de sesamzaadjes
50ml water met 50ml melasse (druiven 
sesamzaad

Simit
ofwel

Ingrediënten:5 simits

500g meel

4g gedroogde gist (of 12 g vers)

1½tl zout  (7 gram)

2½ el zonnebloemolie

200ml warm water

voor de hechting van de sesamzaadjes

50ml water met 50ml druivenmelasse  (Turks: üzüm pekmezi)

Handje sesamzaadjes

Bereiding:

Doe het meel in een kom en voeg er de gist, het zout en de olie bij en  en roer dit 

even door elkaar.

Voeg er dan beetje bij beetje al roerend met je vingers het warme water erbij en 

kneed het geheel in ca 10 minuten tot een homogeen deeg.

Leg het deeg even terug in de kom en dek af met plastic en daarover een theedoek. 

Laat dit dan even een uurtje even rijzen. 

Verwarm dan de oven voor op 200 graden en meng ondertussen ook de 50ml water 

met de 50ml druiven melasse tot het een geheel is.

Sla dan even het deeg terug (lucht er uit) en verdeel het deeg in 5 gelijke bolletjes. 

Deel dan ieder bolletje weer in tweeën en rol dan beide bolletjes ieder tot een rolletje 

van ca 35-40cm en draai beide dan tot een spiraal. Hecht dan de uiteinden mooi aan 

elkaar zodat je een mooi cirkelvormige spiraal hebt. maak deze dan voorzichtig iets 

groter, ca 15cm

Ook kan je het spiraal gewoon recht laten. (makkelijker om plakjes, als toast te 

snijden!)

Meng de 50ml water met de 50ml druiven melasse tot het een geheel is.

Bestrijk de simits met het melassemengsel en laat het overtollige vocht er af druipen.

Rol ze dan door het sesamzaad zodat dit ruim aan alle kanten is bedekt is.

Leg de simits, of rechte spiralen, dan op een bakplaat of bakpapier en leg ze in de voor-

verwarmde oven tot ze mooi bruin zijn, ca, 20 minuten.

Turkse Bagel

Bron: eigen mix van diverse internet recepten
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