
 
 

 

Recept voor Oranje soezen  
 

 
Ingrediënten:  
 
Voor de soezen:  

100 ml melk 
100 ml water 
100 gr boter 
¼ tl zout 
100 gr bloem 
3 à 4 eieren 
 
Voor de soezenvulling: 

500 ml slagroom 
60 gram suiker of 45 gram suiker en 1 zakje vanillesuiker 
2 zakjes a 8 gram klopfix voor slagroom 
opkloppen tot mooie dikte die blijft staan. 

Voor de oranje icing: 

300 gram poedersuiker 
1 eiwit 
½ eetlepel citroensap 
kleurstof oranje of rood en geel mengen 
Doe de poedersuiker met het eiwit in een mengkom en met mixer op de laagste stand tot dikke pasta verwerken  
in begin voorzichtig i.v.m. stuiven, voeg de citroensap en de kleurstof beetje bij beetje toe, tot de goede kleur is bereikt. 
Maak dit als laatste en breng aan met kwast. Wacht niet te lang met aanbrengen, anders krijg je geen egale laag. 
 

Bereiding: 

Klaarzetten voor het soezendeeg: 1 pan met dikke bodem, 1 mengkom, en spatel of garde, 1 spuitzak  
Met glad mondje van 1 of 1 ½ cm of 2 eetlepels, 1bakplaat met bakpapier en 1 bakrooster  
(om de soezen op af te laten koelen) 
Verwarm de oven voor met onder en bovenwarmte op 200 graden 
 
Doe de melk, het water, de boter en het zout in een pan.  
Breng het geheel langzaam aan de kook.  
Zorg ervoor dat de boter gesmolten is voordat het mengsel kookt. 
 
Haal de pan van het vuur en voeg in een keer de bloem toe.  
Roer het direct door totdat alle bloem is opgenomen. Zet de pan dan terug op middelhoog vuur. 
Blijf goed roeren, roer het deeg, totdat het als een bal van de bodem loslaat. 
Haal van het vuur en doe het deeg in de mengkom en roer het nog even door.  
Laat het een paar minuten afkoelen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Voeg dan ei voor ei toe, en roer goed door, pas weer een nieuw ei toevoegen als de vorige helemaal is opgenomen.  
Doe dit met 3 eieren, en voeg alleen het 4e ei toe als het deeg nog te dik is!  
kijk hier goed naar het deeg moet  glad en soepel zijn maar het mag niet uitlopen op de bakplaat. 
Spuit of schep voor kleine soesjes hoopjes van 2 cm doorsnede en ca 2 cm hoog en voor grote soezen hoopjes van  
5 cm doorsnede en 2 cm hoog, houd een tussenruimte van 5 cm aan tussen de soezen! 
Als je een spuit gebruikt duw dan de puntjes op de soesjes plat anders verbranden ze. 
 
Zet het bakblik in de oven en bak kleine soesjes in ca. 20 minuten goudbruin, grote soezen 25 tot 30 minuten. 
DOE DE OVEN DE EERSTE 15 MINUTEN NIET OPEN!!! De soezen storten dan in en komen niet meer omhoog!! 
De soezen zijn gaar als ze goudbruin zijn en als je er op tikt hol klinken. 
 
Haal uit de oven en zet de soezen van de bakplaat gelijk op een rooster om af te koelen,  
en laat ze helemaal afkoelen voor je ze gaat vullen. 
 
Maak de slagroomvulling zoals boven beschreven en doe evt. in een spuitzak met kartel spuitmondje. 
Pak de geheel afgekoelde soezen en maak er een gaatje in en vul ze met slagroom met de spuitzak, 
Heb je geen spuitzak dan kan je ook met een schaar een groter gat knippen en vullen met een theelepel, 
Of in zijn geheel horizontaal doorsnijden en vullen. 
 
Maak de glazuur volgens recept hierboven en smeer de bovenkant van de soes in met de oranje icing, 
laat hard worden, en je kan hem versieren met een toef slagroom. 
 
Tadaa! Je mag echt trots zijn het is je gelukt je eigen oranje soezen te maken! 
Enne als het er niet zo uitziet als op de foto? Wij zeggen dan altijd niet zeuren, het gaat om de smaak!! 
 

Veel plezier met het maken en Vier de Vrijheid op 5 mei! 

 
Liefs Team Il Bocconcino 
 
 
 


