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Eggs benedict basisrecept 
Ontbijt 2 personen 

 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 eieren 
▪ 3 eigelen 
▪ 100 ml droge witte wijn 
▪ enkele peperkorrels 
▪ citroensap 
▪ 50 ml water 
▪ 100 g roomboter (geklaard)* 
▪ natuurazijn 
▪ zout 
▪ 4 sneetjes witbrood 
▪ 4 plakjes rauwe ham 
 

Materiaal:  
Kleine steelpan, iets groetere pan, kom, 4 bakjes, kom koud water 
 

ZO MAAK JE HET: 
Voorbereiding 
1. *Om de boter te klaren, smelt je de boter heel langzaam in een kleine pan.  
2. Schep voorzichtig het witte bezinksel eraf tot de boter helder is.  
3. Schenk de witte wijn, samen met een beetje citroensap, peperkorrels en 50 ml water in een andere pan. 
4. Laat het mengsel op laag vuur inkoken tot een derde deel overblijft.  
5. Dit heet een gastrique.  
6. Zeef de gastrique en laat enkele minuten afkoelen. 
7. Breng ondertussen een grote pan met wat natuurazijn en zout aan de kook voor het pocheren van de 

eieren.  
8. Zet een pan met een laag water op laag vuur, zorg ervoor dat een kom er precies op past.  
9. Steek met een ronde vorm witbrood en rauwe ham in de gewenste grootte. 
10. Zet 4 kleine kommetjes klaar met een scheutje natuurazijn en zout.  
11. Breek de eieren voorzichtig in de kommetjes en zet in de koelkast.  
12. Door de azijn vormt het ei al een mooi geheel.  
13. Zet een kom met koud water klaar om later de gepocheerde eieren in te doen. 
 
Bereiding 
1. Klop voor de Hollandaise saus de eigelen samen met de gastrique een minuut tot het schuimig wordt.  
2. Zet vervolgens de kom op de pan met het laagje water en blijf kloppen met een garde tot de saus dik 

wordt.  
3. Dit duurt ongeveer 5 – 10 minuten. 
4. Zorg ervoor dat je voortdurend blijft kloppen, anders gaan de eigelen stollen en krijg je klontjes. 
5. Haal de kom van de pan en schenk in een dun straaltje de geklaarde boter erbij.  
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6. Blijf ondertussen goed kloppen, als je kom gaat schuiven kun je er een theedoek onder leggen.  
7. Breng op smaak met peper en zout.  
8. Grill de brood- en hamrondjes aan beide zijden.  
9. Ei pocheren: zorg ervoor dat de pan met water, azijn en zout tegen de kook aan is, maar niet kookt. 
10. Schenk een voor een de kleine kommetjes met ei in de pan. 
11.  Je zult zien dat de eieren meteen een mooie ronde vorm krijgen.  
12. Laat ongeveer 3 tot 4 minuten in het water voor een zachte dooier.  
13. Haal voorzichtig uit het water en leg in de kom met koud water, dit stopt het garingsproces en spoelt de 

azijn van de eieren af.  
14. Leg 2 brood en ham rondjes op een bord.  
15. Haal de eieren meteen weer uit het koude water, droog ze voorzichtig af en leg op de ham.  
16. Maak af met de Hollandaise saus.  
 

TIP: Voor de mooist gepocheerde eieren gebruik je de meest verse eieren. 


