
Recept: Portugese Pastéis de Nata 

Portugese Pastéis de Nata recept feitjes: 
Moeilijkheidsgraad: super makkelijk  
Porties: voor 16 stuks  
Voorbereidingstijd: ca. 20 minuten 
Baktijd: ca. 15-20 minuten 

Theetip: Ananas, Papaya en Mango 
Extra lekker genieten van de Pastéis de nata's? Wij genoten van deze heerlijke roomtaartjes 
met de lekkere friszoette fruitthee Ananas, Papaya en Mango. Benieuwd naar deze losse thee? 
Zoek op onze website op het nummer ET00085

Dit heb je nodig voor het maken van Portugese Pastéis de Nata 

Voor de roomvulling:

✔ 4 eieren, losgeklopt (bewaar 2 eetlepels voor het deeg!)
✔ 180 ml heet water
✔ 6 eetlepels suiker
✔ �  theelepel zout
✔ 60 ml gecondenseerde melk
✔ een snuifje vanille-extract (optioneel)

Voor het deeg:

✔ 200 g cakemeel (plus een beetje extra om te bestuiven)
✔ 115 g ongezouten boter op kamertemperatuur
✔ 40 g poedersuiker
✔ 2 eetlepels losgeklopt ei
✔ �  theelepel zout
✔ een snuifje vanille-extract (optioneel)

Jouw resultaat

Is het jou gelukt om dit recept te maken? Wat vond je van dit recept? Deel het met ons op 
Instagram met de tag @thee_gifts_earl_orange en wie weet delen we jouw resultaat in onze 
Story.

 Volg ons op Instagram: @thee_gifts_earl_orange / Facebook: earlorangetea / Pinterest: earlorange

https://www.instagram.com/thee_gifts_earl_orange/
https://earlorange.com/collections/fruitmelanges/products/ananas-papaya-mango-losse-thee
https://www.instagram.com/thee_gifts_earl_orange/
https://nl.pinterest.com/earlorange/
https://www.facebook.com/earlorangetea/


Zo maak je Portugese Pastéis de Nata 

Het deeg:

1. Zeef in een grote kom bloem, suiker en zout. Voeg vervolgens zachte boter toe. Kneed 
het mengsel samen met je handen. Pas op dat je het deeg niet te veel kneedt, anders 
maak je het deeg taai.

2. Klop de eidooiers los en voeg 2 eetlepels hiervan toe aan het mengsel voor het deeg. 
Breng samen tot een gladde massa. Dek het mengsel af en zet het vervolgens 30 
minuten in de koelkast.

De vulling:

1. Smelt de suiker en het zout met het hete water. Meng tot het is opgelost en laat afkoelen.

2. Voeg de rest van het losgeklopte eigeel toe. Roer het watermengsel en ook de 
verdampte melk erdoor (als je vanille wil toevoegen, doe dat dan nu). Roer en meng alles
goed door elkaar.

3. Zeef de vulling om eventuele klontjes eruit te filteren. Zet in de koelkast.

De finishing touch:

1. Verwarm de oven voor op 200 �C.

2. Haal het deeg uit de koelkast en verdeel het in 16 gelijke porties. Wrijf bakvormpjes in 
met een dun laagje olie. Kneed een bolletje van je deeg tot een bal en doe het in het 
bakvormpje. Druk het deeg in de bakvormpjes, met randjes omhoog zodat je een 'kuiltje' 
hebt voor de pudding.

3. Giet de puddingvulling in de kuiltjes totdat deze voor ongeveer 80% gevuld is. Bak 15 tot 
20 minuten tot het oppervlak goudbruin wordt en een tandenstoker in de vulling kan 
staan.

4. Laat enkele minuten afkoelen. De Pastéis de nata's zijn het lekkerst terwijl ze nog warm 
zijn.

Geniet ervan!

 Volg ons op Instagram: @thee_gifts_earl_orange / Facebook: earlorangetea / Pinterest: earlorange

https://www.instagram.com/thee_gifts_earl_orange/
https://nl.pinterest.com/earlorange/
https://www.facebook.com/earlorangetea/

