
recept vegetarisch
 
Prikle (Kroatische mini-oliebollen)
 

SONJA VAN DE RHOER

Ingrediënten:

500 gram bloem, 20 gram verse
gist, 20 ml brandy (of cognac of
Cointreau), 30 gram suiker, 10
gram vanillesuiker, 25 gram
citroenrasp, 25 gram
sinaasappelrasp, 80 gram rozijnen,
olijfolie voor het bakken, snufje
zout, 40 gram poedersuiker

De Kroatische bevolking houdt van
zoet. En dan liefst gebak verrijkt
met rasp van de wilde bittere
sinaasappels die hier volop
groeien. Wij moeten het doen met
rasp van liefst een biologische
sinaasappel en citroen. Op de
markt in Dubrovnik zag ik zeker tien
vrouwen achter een tafeltje staan
die ieder hun eigen gekonfijte
sinaasappelschilletjes verkochten.
Ik heb een flink aantal zakjes
meegenomen, ingevroren en de
laatste weken bij de koffie, thee en
het dessert geserveerd.

Roer de gist uit met 1 dl lauwwarm
water, de suiker en 50 gram van de
bloem. Zet de kom, afgedekt met
een vochtige theedoek, weg op een
warme (circa 38 °C) plaats, zodat
de gist wordt geactiveerd en het
mengsel gaat rijzen.

Meng in een aparte kom de overige
bloem met de citroen- en

sinaasappelrasp, vanillesuiker,
brandy en gewassen en goed
gedroogde rozijnen. Roer goed en
maak een kuiltje in het midden van
de massa. Schep hier het gerezen
gistmengsel in. Roer vanuit het
midden met een houten lepel en
voeg lepel voor lepel zoveel
lauwwarm water (met een snufje
zout) toe tot een egaal, soepel
deeg ontstaat.

Dek af met een vochtige, schone
doek en laat op een warme plaats
rijzen tot de massa is verdubbeld.

Verhit de olijfolie in een wok of
wijde braadpan.

Vorm bolletjes ter grootte van
kleine oliebollen van het deeg.
Dompel een kleine lepel in ijskoud
water, laat uitlekken, neem hiermee
het balletje deeg van de hand en
laat het voorzichtig in de hete olie
glijden.

Bak de bolletjes in gedeelten
goudbruin in de hete olie. Of bak
met behulp van 2 lepels (of een
ijsbolletjestang) oliebollen in de
hete olie. Keer de bollen na 2-3
minuten (als ze dit niet uit zichzelf
al hebben gedaan) en bak ze nog
2-3 minuten aan de andere kant.

Neem ze uit de pan met een
schuimspaan en laat ze uitlekken
op keukenpapier.

Serveer ze, bestrooid met gezeefde
poedersuiker.

De echte Priklevorm is net een
klein peertje. Trek een stukje deeg
tussen duim en wijsvinger omhoog
aan één kant, zodat er een soort
steeltje ontstaat.
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