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Spruitjes soufflé

Keto en Zo

Benodigdheden:
750 g spruitjes
olie of boter (om de ovenschaal in te vetten)
versgemalen peper en zeezout
nootmuskaat
1 ui
300 g spekjes
100 g oude kaas
75 g spekvet, roomboter of kokosvet
50 g amandelmeel 20 g kokosmeel
100 ml slagroom
4 grote eieren
11
2 tl bakpoeder

walnoten

Bereiden: Maak de spruitjes schoon en kook ze in ±5 minuten beetgaar. Vet de ovenschaal
in met olie of boter. Giet de spruitjes goed af en doe ze in de ovenschaal. Breng ze op smaak
met peper, zeezout en nootmuskaat.

Maak de ui schoon en snijd deze in stukjes. Bak de spekjes uit en haal ze uit de pan. Doe
de spekjes in de ovenschaal bij de spruitjes. Laat een beetje spekvet in de pan zitten en fruit
er de ui in. Bewaar de rest van het spekvet. Snijd de oude kaas in kleine blokjes en meng ze
samen met de uien door de spruitjes en spekjes.

Maak de ’roux’: Smelt 75 g vet in een pannetje. Dit kan het spekvet zijn, roomboter
of kokosvet. Doe er het amandelmeel en kokosmeel bij en laat het even op laag vuur garen.
Roer er dan de slagroom door. Haal de pan van het vuur en doe de ’roux’ in een kom.

Splits de eieren. Doe de eiwitten één voor één steeds in een apart bakje en doe het alleen bij
de andere eiwitten in een schone kom als er geen spoortje eigeel bij is gekomen. Anders krijg
je ze later niet stijf geklopt. De ei-gelen mogen bij de ’roux’ in de kom.

Roer de eigelen, samen met peper, zout en nootmuskaat door de ’roux’.

Strooi het bakpoeder en een beetje zout over de eiwitten en klop dan de eiwitten met schone
gardes helemaal stijf. Je moet de bak op z’n kop kunnen houden zonder dat de eiwitten eruit
lopen.

Schep het stijve eiwit voorzichtig op het eigeel-mengsel en schep het voorzichtig door elkaar
met een spatel. Schep het bovenop de groenten in de schaal en schep ook dit voorzichtig door
elkaar.

Strooi er walnoten over. Bak de schaal in ±30 minuten in een voorverwarmde oven van
170-190◦C, tot de bovenkant bruin is en het soufflé mengsel gaar.

• Low carb
voor een ovenschaal van 28 x 18 cm
voor ±4 personen

Opmerking: Zo lekker. Het souffle-mengsel krijgt een soort cakestructuur en is lekker hartig
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door de kaas en de spekjes.

Varieer met andere groenten, zoals prei of broccoli.
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