
Boodschappen:

290g bloem

125 ml lauw warme volle melk

125 ml lauw warme yoghurt

2 tl gedroogde gist

1 tl suiker

1-1½ tl zout

30 g  koude boter in vlokken

1 teen knoflook geperst

1 ½ el zonnebloemolie

verse koriander fijn gehakt

Ghee (geklaarde boter) of gesmolten boter

*Optioneel kruidenmengsel zie bijlagen

Bereiding:

Verwarm de oven op 250graden liefst met pizzasteen. Los de suiker volledig op in het 

lauwwarme melk! Strooi er dan de gedroogde gist over uit en laat 10 minuten staan 

tot het gaat bruisen.

Voeg dan de melk, het zout en de yoghurt aan toe aan de bloem en kneed het 

3-4 minuten tot het een homogeen deeg is geworden.

Voeg er dan de koude boter vlokken aan toe en kneed deze er kort doorheen.

Wanneer het deeg te vochtig is voeg dan nog iets wat bloem toe, het moet 

uiteindelijk licht plakkerig aanvoelen.

Doe het deeg in een licht in geoliede beslagkom en dek af met plastic folie en leg er 

een theedoek over en zet minimaal 2 uur weg in een warme ruimte.

Sla daarna het lucht uit het deeg en verdeel het deeg in bollen van 150gr.

Rol dan een bol uit op een met bloem bestoven met bakpapier bekleden bakplaat tot 

een ronde plak van ca 25cm en bestrijk licht met ghee ( *optioneel, bestrooi met het 

kruidenmengsel zie bijlage) en bak ze in ca 5-6 min af tot ze  mooi licht gekleurd zijn.

Eenmaal uit de oven bestrijk ze dan nogmaals met Ghee of gesmolten boter en 

bestrooi met wat geperste knoflook en verse gehakte koriander. Herhaal dit met de 

rest van het deeg. Snij de broden dan in vieren en serveer direct.

 

Inspiratiebron: ChefdeHome

Optioneel nog licht bestrooien met een mengsel van: 1 tl gemalen koriander,

3tl gemalen karwijzaad (djinten), 1 tl garam Masala en een klein beetje 

Nigella (uienzaad).
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