
 

Foto Stefan Koopmans 

Kroesseleflaaj, Steakbearevlaai, Kroonsele-vlaaj, Kruisbessenvlaai…  

( Uit L-magazine zaterdag 4 juli 2020 )  

In Maastricht zeggen ze ‘kroonsele mèt sjoem’ als ze kruisbessen- 

vlaai bedoelen. Hier in Kessel zeggen we ‘steakbearevlaai’. In Meijel 

is dit Kroesseleflaaj. Een eenvoudige vlaai die heel wat tijd snoept. 

Denk ik aan kruisbessen, dan denk ik aan mijn eerste bijverdienste. Op het 
land hadden we vroeger zestig struiken kruisbessen. Ik mocht de vruchten 
plukken en al het geld dat de besjes opbrachten, mocht ik houden. Nu 
hebben we nog maar één struik in onze tuin. Deze oogst gaat niet naar de 
veiling, maar verdwijnt in deze heerlijke vlaai. 

Bereiding 

1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Doe de vlaaienmix, samen 
met het water en de gist in een beslagkom en kneed dit met je handen tot 
een soepel deeg. Vorm een bal en laat het deeg afgedekt een uur rijzen op 
een warme, droge plek. 
2. Neem de kruisbessen (in glas of blik, onder andere te koop bij de 
bakkerswinkel) en meng deze met de suiker en ca. 4 eetlepels 
koudbindmiddel (bakkerswinkel). 
3. Rol het deeg uit. Gebruik twee derde van het deeg voor het be- kleden van 
een ingevette vlaaiplaat (30 cm doorsnede). Prik met een vork gaatjes in de 
deegbodem en laat nog een half uur rusten. 
4. Bestrooi de bodem met paneermeel en stort hierop de 
kruisbessencompote. Maak het raster met een stans (te koop bij de 
bakkerswinkel). Rol het restant deeg uit op de stans en til de bovenste laag 
omhoog. Leg de deegruit over de vlaai en maak de rand nat met wat water. 
Bestrijk het raster met eiwit en bestrooi met suiker. Zet de vlaai op de 
onderste richel van de oven en bak deze een half uur op 180 graden. Laat de 
vlaai afkoelen en breng de oventemperatuur terug naar 100 graden. 
5. Klop voor het maken van de merengue de eiwitten samen met de suiker 
tot pieken. Voeg op het laatst het koudbindmiddel toe. Doe de stijve 



eiwitten in een spuitzak en spuit toefjes op een ingevette en met bloem 
bestoven vlaaiplaat (30 cm doorsnede). Bak de merengue 2 uur tot deze 
droog is. Zorg dat de oven op een kiertje staat door gebruik te maken van 
een houten pollepel. 6. Leg de merengue op de vlaai. Je kruisbessenvlaai is 
nu klaar! 

 

Recept Kruisbessen- schuimvlaai 
INGREDIËNTEN: 
Voor het deeg: 350 gram vlaaienmix 
20 gram verse gist of 8 gram droge gist 
150 ml water 
Voor de vulling: 1 liter geweckte kruisbessen 
8 el suiker 
ca. 4 el koudbindmiddel 
+ paneermeel 
+ 1 ei (eiwit) 
Voor de merengue: 4 eiwitten 
200 gr suiker 
2 pakjes vanillesuiker 
1 el koudbindmiddel 

 

4 uur 

10 porties 

Makkelijk 

 

» Annie Teeuwen (76) 

blogt op delimburger.nl/recepten 

 
 
 


