
 

 

 

 

Noten - kersenhart 
 
 

 

█  Ingrediënten   
 

Deeg: 
 

• 450 g bloem voor wit brood 

• 4 g zout 

• 2 dl lauwe melk 

• 50 g boter 

• 1 losgeklopt ei 

• 7 g droge gist 

• 50 g kristalsuiker 
 
 

Vulling: 
 

• 50 g kristalsuiker 

• 50 g bruine suiker 

• 50 g crisco 

• 100 g maraschino kersen (= +/- 20 stuks) 

• 80 g rozijnen 

• 40 g walnoten 

• Raftisnow of poedersuiker 
 

 

█  Bereiding 
 

Deeg 
 

• Smelt de boter (niet te heet) en zet opzij. 

• Doe de bloem in de Kenwood en meng met het zout. 

• Voeg de lauwe melk, het ei en de gist toe. 

• Als de voorgaande grondstoffen licht gemengd zijn, voeg je de lauwe boter toe en even later de 
suiker. 

• Kneed machinaal 5 minuten tot een soepel deeg. 

• Dek de kom af met plasticfolie en een propere keukenhanddoek en laat 30 minuten rijzen in een 
rijsoven van 40°C. 
 

Vulling 
 
• Hak de walnoten en de maraschino kersen grof. 

• Meng de kristalsuiker en bruine suiker in een mengkom. Voeg de crisco toe en hak met 2 
tafelmessen tot een kruimelig mengsel. 

• Meng er de rozijnen, walnoten en kersen onder. 
 

Afwerking 
 
• Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkblad tot een rechthoek van 50 x 20 cm. 

• Bestrooi met de vulling. Laat 2 cm van de randen vrij. 

• Rol strak op, lange zijden naar elkaar toe. Druk de uiteinden dicht. 

• Vorm een hart met deze worst op een bakplaat met bakpapier en duw de uiteinden goed tegen 
elkaar aan. 

• Knip het hart in tot 2/3 telkens met een tussenruimte van ongeveer 3 cm. 

• Duw de strips een beetje zijwaarts zodat de vulling zichtbaar wordt. 

• Bedek met plasticfolie en een propere handdoek en laat rijzen in de rijsoven gedurende 40 minuten. 

• Bak 30 minuten op 170°C. Dek de laatste 10 minuten af zodat het brood niet te donker wordt. 

• Laat afkoelen op een rooster en bestuif heel licht met raftisnow of poedersuiker. 
 

                                                                            

 
Met dank aan Kim Boschman, vakleerkracht Feestelijk Bakken in CVO Leerstad 


