
Het originele recept van Occa: Boekweit Poffert
Neem een schaalpond fijn Hollands boekweitmeel. Roer hierin zes eieren, een deel krenten, kleine 
stukjes appel en een paar lepels gist. Dit goed doorgeroerd met lauwe melk of helder water, tot het wat 
dik is. Dan in de warmte gezet tot het rijst en dan in een poffertpan gebakken, zoals hiervoor genoemd 
is. Men dient dit warm op en eet het aan tafel met verse boter erbij.

    Materialen
• mixer met vlinderspatel of deeghaken
• beslagkom
• poffertvorm
• spatel

Rijstijd: 50 minuten
Baktijd: 60 minuten

     Ingrediënten
• 500 gram boekweitmeel
• 6 eieren
• 125 gram krenten
• 125 gram appel  (ongeveer 1 appel)
• 25 gram gist
• 375 gram melk
• boter om in te vetten

Bereiding
Beslag: Wel de krenten 20 minuten in een schaaltje met lauwwarm water. Schil de appel en verwijder het klokhuis. Snijd de appel in kleine blokjes. Vet de 
poffertvorm in met boter. Zeef de krenten en dep deze droog. Doe het meel en de gist in de beslagkom en voeg al roerend de melk toe. Voeg vervolgens de 
eieren toe en meng deze ingrediënten met de mixer alvast goed door elkaar. Spatel de appel en de krenten door het beslag. Het beslag is goed als het dun en 
draderig is. Schenk het beslag in de vorm en doe de deksel erop. Laat het 50 minuten rijzen op kamertemperatuur.

Bakken: Verwarm de oven voor op 200°C. Plaats de vorm in het midden van de oven. Verlaag na 40 minuten de temperatuur van de oven naar 160°C en haal de 
deksel van de vorm. Bak de poffert hierna in 20 minuten gaar. Zodra de poffert klaar is, deze gelijk uit zijn vorm halen en laten afkoelen.

RECEPT

Recept bij de lezing Koken met Occa Ripperda , 17 maart 2021 Groninger Archieven. Overgezet naar modern recept door Dennis Klompsma.
Het kookboek van Occa wordt tegenwoordig bewaard in Emden, Handschriften der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden, Ms. 332

https://vimeo.com/523684849



