
Croque Monsieur



Croque Monsieur is een soort tosti en iets dat je heel

veel ziet op menukaarten van restaurants. Wij maakten 

een heerlijke healthy vegan en glutenvrije variant.

Dit heb je nodig

Voor het deeg
25 gram aardappelzetmeel

75 gram rijstmeel

75 gram havermeel

3,5 gram gedroogde gist

150 ml lauw water

10 gram cashewnoten (geweekt in heet water voor 20 minuten)

½ theelepel psyliumvezel

½ theelepel rozemarijn

½ theelepel tijm 

½ teentje knoflook

1 theelepel zeekraal zilt

Voor  de saus
50 gram aardappel (geschild en in stukken)

10 gram wortel (geschild en in kleinere stukken dan de aardappel)

10 ml amandelmelk

50 ml kookvocht van de wortel en aardappel

20 gram cashewnoten

2 eetlepels edelgistvlokken

1 teentje knoflook(fijngehakt)

½ eetlepel sap van een citroen, 1 mespunt nootmuskaat

1 mespunt chilipoeder, ¼ theelepel uienpoeder, 1 mespunt tijm

1 eetlepel havermeel (aan geroerd met water tot een papje)

zeekraal zilt (of keltisch zeezout) naar behoefte

50 gram champignons (in blokjes)

1 theelepel gerookte paprikapoeder

zeekraal zilt

Je kunt het
ook maken met jeeigen favorietebroodsoort. Kies eendan wat dikkereplakken en maak de

saus.



Zo maak je het
Doe alle meelsoorten samen met de kruiden en knoflook in een mengkom. 

Doe de geweekte cashewnoten in een mengbeker, voeg de helft van het lauwwarme water

toe en pureer dit goed fijn. Doe bij de andere helft van het lauwwarme water de gist en laat

het even 5 minuten staan. Giet het water met de gist bij de meelsoorten en meng dit er

doorheen. Voeg nu ook het cashewnoten papje samen met het zeekraal zilt toe. Roer het

geheel tot een mooi glad deeg (het mag iets plakken dat is niet erg)

 

Doe het in een schone mengkom en laat het op een warme plek onder een vochtige doek 1

uur rijzen. Haal het na de rijs uit de mengkom, leg het op een met havermeel bestoven

werkbank en vorm het nu tot een mooi vierkant broodje. Zorg dat het ongeveer 2 cm hoog

is. Laat het op een warme plek onder een vochtige doek nog even rijzen. Bak het daarna in

een voorverwarmde oven van 225 °C voor ongeveer 20 minuten. Haal het uit de oven en laat

het afkoelen.

Voor de saus
Week de cashewnoten ongeveer 45 minuten in kokend water, dit zodat ze zacht worden en  

je ze makkelijk kunt pureren. Breng de aardappelen en wortel met ruim water aan de kook

en kook dit gaar. Giet het af en vang het vocht op. Giet de geweekte cashewnoten af en doe

ze in een mengbeker en voeg de amandelmelk, 100 ml kookvocht, kruiden en specerijen

toe (behalve de gerookte paprikapoeder).Pureer dit fijn met een staafmixer of blender.

Doe de aardappel en wortelstukjes erbij en pureer het tot een gladde saus.

Voeg als laatste de edelgistvlokken toe en laat het op een laag vuur rustig warm worden

zodat de smaken goed doortrekken. Blijf goed roeren zodat het niet aanbrandt.

Is de saus nog iets te dun? Bind het dan iets af met het havermeel papje. Het moet namelijk

een dikke saus zijn die op het brood moet blijven liggen als het in de oven gaat. 

Breng op smaak met zeekraal zilt. Doe een laagje water in de pan en voeg de

champignonblokjes toe. Breng het aan de kook en voeg de paprikapoeder toe. Laat het

vocht verdampen. Breng het geheel op smaak met zeekraal zilt en voeg het vervolgens toe

aan de saus.

Het maken van de croque
Snijdt het brood open en leg ze met de buitenkant naar boven en schep er een laagje saus

op. Verdeel het goed over het hele brood en leg deze op een bakplaat met bakpapier.

Schuif het geheel voor 7 minuten in een voorverwarmde oven van 225 °C.

Gratineer het dan onder de grill zodat er een mooi bruin laagje ontstaat.

Eet smakelijk!


