
Challepudding met  
advocaat-mascarponesaus

Kanen met Krant

Jigal Krant

D
e overheid wil dat we 20 procent min-
der voedsel gaan verspillen. Die winst 
is voor een aanzienlijk deel bij Joden 
te behalen. Dat is de schuld van de 
Jiddisje memme. Die ontleent haar 
identiteit aan het koken van een over-

daad aan voedsel. Als bij mijn oer-Hollandse 
schoonmoeder alles op gaat, dan gaat de vlag uit: 
‘morgen mooi weer!’ Bij mijn eigen ma betekenen 
lege schalen code rood: ‘oi weh, er was niet ge-
noeg!’ Met als consequentie dat er altijd belache-
lijk veel eten overblijft. Dat gaat dan met de 
beste bedoelingen in Tupperware-bakjes de ijs-
kast in, waar het in de weken die volgen onge-
stoord een veelkleurig schimmelvachtje kan 
kweken.

Ik ben erfelijk belast. Zeker voor de sjabbat-
brunch op zaterdag, een broodmaaltijd waarbij 
idealiter een hoop verwachte en onverwachte 
gasten aanschuiven, maak ik liever te veel dan te 
weinig. Alleen al het beeld van het broodmandje, 
dat me halverwege de maaltijd leeg aangaapt, 
bezorgt me koude rillingen. Dus koop of bak ik 
voor de zekerheid twee extra challes en maak ik 
een dubbele hoeveelheid salades. Die salades 
gaan in de loop van het weekeind wel op, maar 
tegen het broodoverschot valt niet op te eten.

De meest logische restverwerking van brood is 
om het te laten drogen en te vermalen tot paneer-
meel. Maar omdat ook de menselijke behoefte 
aan paneermeel eindig is, bedacht ik deze chal-
lepudding met verslavend lekker sausje. Problem 
solved, overheid blij. Dácht ik. Alleen, die challe-
pudding valt thuis zo in de smaak, dat mijn kin-
deren er de hele week al reikhalzend naar uitzien. 
Met als gevolg dat ik op vrijdag nóg een challe 
extra insla. Voor de zekerheid. ■

■ 

Voor 12 personen

Pudding:
l 65 g rozijnen
l rum (ongeveer 110 ml)
l 4 eieren
l 100 ml volle melk
l 125 ml slagroom
l 60 g witte basterdsuiker
l 1 tl kaneel
l  400 g oudbakken  

eierchalle
l  85 g walnoten, in tweeën 

gebroken
l  klont boter, op  

kamertemperatuur

Saus:
l 100 ml mascarpone
l 60 ml advocaat
l 50 ml slagroom
l sap van partje limoen

Bereiding

l  Doe de rozijnen in een bakje en overgiet 
met rum. Laat minstens een uur weken, 
maar liever een hele nacht.

l  Kluts de eieren, melk, slagroom, suiker, 
kaneel en een snuf zout door elkaar in 
een ruime kom. Scheur de challe in kleine 
stukken en wentel die door het eierbeslag. 
Laat een half uur intrekken.

l  Verwarm de oven voor op 170 graden. 
Vis de rozijnen uit de rum en meng met 

de walnoten door het papperige brood. 
Bekleed een bakblik van 30 cm met een vel 
bakpapier en vet in met de boter. Vul het 
blik met het puddingbeslag en druk aan. 
Overgiet met het restje rum en bak in 60 
minuten gaar.

l  Doe voor de saus de mascarpone, advocaat 
en limoensap in een maatbeter en mix met 
de staafmixer tot een egale mousse. Mix er 
vervolgens de slagroom door, maar niet te 
lang want dan wordt de saus te dik. In de 
ijskast blijft de advocaat-mascarponesaus 
een paar dagen lekker.

l  Serveer de challepudding lauw of koud. 
Wees op je hoede als de cake nog warm is, 
want dan smelt de saus en glijdt hij zo van 
je plak af.
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