
Broodpudding met saus van chocola en bier 
 

Recept voor 8 personen, bereidingstijd ca. 50 minuten 

 

Ingrediënten 

 

• 5 grote eieren, liefst biologisch of vrije uitloop 

• 5 eetlepels cacao 

• 5 eetlepels lichtbruine basterdsuiker, plus wat extra 

• 300 ml slagroom 

• 700 ml halfvolle melk 

• 1 witbrood van 800 g, zonder kapjes, in sneetjes van 1 cm 

• 100 g pure chocolade van goede kwaliteit (minstens 70% cacao) 

• een klein handje pecannoten, grof gehakt 

 

voor de saus 

• 100 ml donker bier 

• 100 ml slagroom 

• 2 eetlepels lichtbruine basterdsuiker 

• 100 g pure chocolade van goede kwaliteit (minstens 70% cacao) 

 

voor erbij 

• een bakje aardbeien 

• vanilleroomijs 

Bereiden 

Pudding 

1. Verhit de oven (hetelucht 180 ºC, elektrisch 200 ºC, gas 4).  

2. Breek de eieren in een grote mengkom en klop ze met de cacao en de 

suiker tot een glad mengsel. Klop vervolgens geleidelijk de room en de 

melk er door tot alles goed gemengd is.  

3. Snijd de sneetjes brood in grove driehoeken en doe ook die in de 

mengkom (niet allemaal tegelijk). Druk de broodjes een beetje onder en 

laat ze 30 seconden weken tot ze zich hebben volgezogen met de heerlijke 

chocoladecustard.  

4. Pak een 6 centimeter diepe ovenschaal van ongeveer 30 × 25 centimeter 

nodig om de pudding in te bakken. Leg de geweekte stukjes brood in de 

schaal en schenk er het laatste restje van de custard over. 

5. Breek de chocoladereep in stukjes, door deze nog in de verpakking hard 

op de werkplank te slaan (dat gaat het best als de chocola heel koud is). 

Vouw de verpakking open en verdeel de chocoladestukjes tussen de 

sneetjes brood.  

 

In plaats van of tezamen met chocola kun je ook andere ingrediënten toevoegen, 

zoals stukjes noot, plakjes banaan of appel, caramel/toffee of geconfeite 

vruchtjes 



6. Strooi tenslotte een gelijkmatig laagje suiker op de pudding en sprenkel er 

wat garnering over, bijvoorbeeld gehakte of gekruimelde noten.  

7. Bak de pudding ongeveer 30 minuten in de voorverwarde oven. Hij is klaar 

als hij goudbruin is en het mengsel van melk en ei (custard) stijf begint te 

worden, maar nog wel tussen dik en vloeibaar is (lobbig). 

 

Saus 

1. Als de pudding in de oven staat begin je aan de saus. 

2. Zet daartoe een middelgrote pan met bier, room en suiker op een matig 

tot hoog vuur. Roer het mengsel continue. 

3. Haal de pan van het vuur als het kookt. 

4. Verbrijzel de chocolade en voeg het, met een snufje zout , toe aan het 

kokende mengsel. 

5. Serveer de pudding royaal met de afgekoelde chocolade-biersaus.  

 

De pudding is ook lekker in combinatie met vanille-ijs. 

 

Vrij naar recept van Jamie Oliver uit zijn boek “Jamie’s America” 


