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Stappenplan 
 

Baghrir 
 

Hulpmiddelen      Materiaal (20 stuks) 
- grote mengkom               - 250 g fijn griesmeel       
- bakpan                - 150 g bloem                          
- kookvuur                - 1 zakje vanillesuiker       
- spatel                - 1 eetlepel gedroogde gist      
- zeef                 - 1 theelepel zout       
- mixer                - 2 zakjes bakpoeder              
- doek en plastiekfolie              - 550 ml lauw water 
 

1ste stap       2de

Zeef de bloem boven een ruime kom.   Zeef de griesmeel boven de kom. 

 stap 

       
 

3destap       4de

Zeef de bakpoeder er ook bij.   Voeg de vanillesuiker erbij. 

 stap 
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5destap       6de

Breng de droge gist aan.    Strooi het zout aan de zijkanten van de 
       kom.  

 stap 

     

7destap       8ste

Roer alle ingrediënten samen met de spatel.   Giet de helft van het water bij de 
        droge ingrediënten. 

 stap 

    

9destap       10de

Mix het geheel samen op de hoogste stand     Giet dan weer water bij het beslag en 
van de staafmixer.       houd ongeveer 60 ml water apart. Mix 
         samen tot er een vloeibaar beslag  
         ontstaat.  

 stap 
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11destap      12ste

Ga met de spatel nog even door het beslag.  Dek de kom af met plastiekfolie. 

 

 stap 

13destap      14de

Leg er een schone theedoek op en laat           Het beslag is goed gerezen wanneer er 
het beslag voor 60 minuten rijzen op              zich luchtbelletjes in het beslag hebben        
een warme plek.                gevormd en er wat schuim is ontstaan. 

 stap   

  

15destap      16de

Tijdens het rijzen wordt het beslag iets  Roer dit dan met de spatel door het 
dikker en daarom voeg je nu pas de   beslag.                                             
overige 60 ml water toe die je daarnet                
apart hebt gehouden.  

 stap 
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17de

Verwarm de koekenpan op middelmatig vuur en schep wat beslag in de pan. 

stap       

  

18de

Bak de baghir aan een zijde voor ongeveer 1 minuut gaar. Je hoeft de baghrir niet om 
te draaien, want de warmte zal door de ontstaande gaatjes naar boven stijgen en zo 
wordt ook de bovenkant goed gaar. 

stap       

  

19de

Plaats de gebakken baghrir op een bord en dek deze af met een theedoek, zo blijft de 
baghrir lekker warm en zacht. Doe in het middelste potje wat honing. Smakelijk. 

stap       

    

Techniek is fun. 


