
Empanadas met stoofvlees 
 
 

Wat heb je nodig 
 
300 gram stoofvlees sukadelappen ½ eetlepel bloem 
100 gram wortelen   1 eetlepel azijn 
125 gram champignons  1 theelepel suiker 
1 ui     ½ bouillontablet 
150 ml water    6 plakjes hartige taartdeeg 
1 laurierblaadje   1 ei 
1 eetlepel tomatenpuree  30 gram boter 
 
Maak het stoofvlees van tevoren.  
 
  Schil de wortel en snijd hem in kleine stukjes. 

 Maak de champignons schoon en  snijd ze in plakjes. 

 Pel de ui en snijd hem in kleine stukjes. 

 Snijd het vlees in stukjes van 2 cm. 

 
 Doe 20 gram boter in de braadpan en zet hem op de kookplaat. 

 Smelt de boter op de middelste stand. 

 Doe de ui in de pan en bak al omscheppend 1 minuut. 

 Doe het vlees en de bloem erbij en bak rondom bruin. 

 
 Doe de azijn, suiker, tomatenpuree en het laurierblaadje erbij. 

 Doe het water en de bouillontablet erbij en roer het om. 

 Doe 10 gram boter in de koekenpan en zet hem op de kookplaat. 

 Als de boter gesmolten is, de champignons 5 minuten bakken. 

 
 Doe de champignons en de wortel in de braadpan. 

 Roer goed door elkaar en doe het deksel op de pan. 

 Zet de kookplaat op de laagste stand. 

 Laat het vlees 3½  uur stoven, af en toe roeren. 

 
 Leg een vel bakpapier op de bakplaat en zet de oven op 200 graden. 

 Laat de plakjes hartige taartdeeg 10 minuten ontdooien. 

 Steek uit ieder plakje een rondje van ongeveer 9 cm. 

 Schep 1 eetlepel afgekoeld stoofvlees op de helft van het rondje. 

 
 Vouw het rondje dicht en druk het goed dicht met een vork. 

 Maak zo ook de andere Empanadas en leg ze op de bakplaat. 

 Breek het ei in een kopje en klop het los. 

 Bestrijk de Empanadas met het losgeklopte ei. 

 
  
 Zet de bakplaat in de oven. 

 Bak de Empanadas in 25 minuten goudbruin. 

 Haal ze uit de oven en laat ze iets afkoelen. 

 Je kunt ook een restje stoofvlees gebruiken. 


