
 

Broodrecepten Paashazen en Paasmannetjes 1 van 2 

Recepten 

   

 
Paasmannetjes 
 

Ingrediënten 4 personen 

 

Deeg 

250 gram bloem 

250 gram volkorenmeel 

1 zakje gist  

1 eetlepel suiker  

1 ei  

25 gram gesmolten boter  

3 dl melk  

2 theelepels zout  

 

Garnering 

4 eieren  

krenten 

 

Verder heb je nodig 

Plastic folie 

 

Voorbereiding 

Klop het ei los. Meng bloem en volkoren meel door elkaar. Maak een kuiltje in het midden en doe hierin de gist 

en de suiker. Giet hierop de helft van het los geklopte ei en de gesmolten boter. Begin vanuit het midden te 

roeren en schenk er geleidelijk de melk bij. Kneed een soepel deeg en meng er op het laatst het zout door. 

 

Bereidingswijze 

Verdeel het deeg in 4 porties en laat die afgedekt met plastic folie op een warme plaats 1 uur rijzen. Opnieuw 

kneden. Kneed dan van elk stuk deeg een soort platte kegel met een puntige en een stompe kant. Knip de punt 

zo in dat er 2 benen ontstaan. Vorm van de stompe kant het hoofd en de armen. Leg op de buik een ongekookt 

ei en vouw de armen eromheen. Maak ogen, neus en mond van een paar krenten. Leg de mannetjes op een 

beboterde of met bakpapier beklede bakplaat en laat ze nog een keer 30 minuten rijzen. Oven voorverwarmen 

op 250 graden. Bestrijk ze met de rest van het los geklopte ei. Bak ze 25 minuten in het midden van de 

voorverwarmde oven. 

 

Tip (maar minder leuk): Je kunt het deeg natuurlijk ook gewoon maken van een pak kant-en-klaar brooddeeg en 

verder het recept volgen. 
  

https://www.smulweb.nl/wiki/57/Bloem
https://www.smulweb.nl/wiki/68/Suiker
https://www.smulweb.nl/wiki/86/Boter
https://www.smulweb.nl/wiki/294/Melk
https://www.smulweb.nl/wiki/88/Eieren


 

Broodrecepten Paashazen en Paasmannetjes 2 van 2 

Paashaasjes 
 

Ingrediënten voor 15 stuks 

 

Deeg 

500 gram bloem 

150 gram boter of margarine  

75 gram suiker  

1 klein ei 

Een blokje verse gist of een pakje bakpoeder 

Zout  

¼ liter melk  

 

Garnering 

Eigeel om te bestrijken 

Rozijnen 

 

Verder heb je nodig 

Een grote kom, een handmixer, bakplaat, eventueel bakpapier voor op de bakplaat, een kwastje, garde en een 

oven  

 

Bereidingswijze 

1. De bloem, de zacht geworden boter, de gebrokkelde gist, een snuifje zout en de lauwe melk met de 

kneedstaven van de mixer goed mengen. 

2. Kneed dan nog 5 minuten met de hand. Laat op een warme (niet heel heet en niet op de verwarming) 

plaats afgedekt tot het dubbele volume rijzen.  Kneed na het rijzen het deeg nogmaals heel goed door. 

Eventueel kun je er een klein beetje bloem door kneden als het heel erg vochtig is. Verdeel dan het 

deeg in 15 porties 

3. Maak dan van ieder portie een haasje op de volgende manier: Verdeel het portie in 2 delen. De 1 iets 

groter dan de andere. Vorm 1 dikkere streng en 1 ovaal balletje, Draai de dikke streng tot een rol voor 

het lijf (zie foto hoe dat er uit ziet). Maak van het ovale balletje het hoofdje. Druk et ovale balletje plat 

tot een schijf en knip met een schaar vanaf 1 punt van het ovaal het schijfje tot 1/3 in, zodat de oren 

ontstaan. Kijk weer op de foto) 

4. Druk het hoofdje op het lijfje en druk een rozijn op de plaats van het oog. 

5. Splits het eigeel van het eiwit. Klop alleen het eigeel los en bestrijk met een kwastje het haasje. 

6. Maak van de alle porties op deze manier in totaal 15 haasjes. 

7. Leg ze op een ingevet of met bakpapier bekleed bakblik en schuif et in een voorverwarmde oven. 

8. 175 graden elektrische oven, hete lucht oven op 150 graden of misschien heb je een gasoven dan kies je 

gasstand 2. 

9. Bak de haasjes in het midden de oven, mooi goudgeel in 20 minuten. Doe de oven gedurende het bakken 

niet open, want dan krijg je hele platte haasjes. 


