
Recept: Spritsen 

Spritsen recept feitjes: 
Moeilijkheidsgraad: super makkelijk  
Voorbereidingstijd: ca. 20 minuten 
Baktijd: ca. 18-20 minuten 

Theetip: Earl Grey Classic 
Earl Grey Classic is dé welbekende gearomatiseerde thee met bergamotolie. De thee staat 
bekend om zijn citroenachtige smaak. Deze typische smaak komt van de citrusvrucht Bergamot 
en smaakt goed bij de Spritsen. Benieuwd naar deze losse thee? Zoek op onze website op het 
nummer ET00025

Dit heb je nodig voor het maken van Spritsen 

✔ 200 g Ongezouten boter (op kamertemperatuur)
✔ 50 g Melk
✔ 75 g Basterdsuiker
✔ 2 g Zout
✔ 250 g Glutenvrij meel
✔ 50 g Amandelpoeder

Zo maak je Spritsen

1. Zorg ervoor dat je ongezouten boter op kamertemperatuur is voor je aan het bakken begint.

2. Verwarm de melk en basterdsuiker in een pan op een laag vuur tot de suiker smelt en laat 
afkoelen voor later gebruik.

3. Klop de volledig zachte boter op met een garde tot een witte gladde massa, zonder stukjes.

4. Voeg het mengsel van melk en de basterdsuiker telkens in kleine porties toe aan de 
opgeklopte boter, klop elke keer goed op en voeg dan nog een beetje toe, tot een luchtig en 
glanzend geheel.

5. Zeef de glutenarme bloem in een kom en voeg ook het zout en amandelmeel hieraan toe. 
Meng door elkaar.
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6. Voeg al roerend de glutenarme bloem, het amandelmeel en het zout toe aan het 
botermengsel.

7. Verwarm de oven voor op 170 °C.

8. Doe het beslag in een spuitzak en gebruik de grote spuitmond om je favoriete patroon op een
vel bakpapier te spuiten.

9. Bak de Spritsen in de voorverwarmde oven in 18-20 minuten tot ze er licht goudbruin uitzien. 
Haal de Spritsen direct na het bakken van de bakplaat en laat ze afkoelen op een rooster.

10. Zet je favoriete kopje losse thee en genieten maar!

Jouw resultaat

Zijn jouw Spritsen gelukt? Wat vond je van dit recept? Wij zijn benieuwd! Deel het met ons op 
Instagram met de tag @thee_gifts_earl_orange en wie weet delen we jouw resultaat in onze 
Story.
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