
Chocoladesoesjes met room 

 

Ingrediënten 

Soesjes  

60 gr bloem     Vulling: slagroom of banketbakkersroom  

50 gr boter 

2 kleine eieren 

1 dl. water  

Zout 

Banketbakkersroom 

2,5 dl. melk 

25 gr. bloem 

50 gr. suiker 

2 eidooiers 

1/3 vanillestokje 

Chocoladeglazuur 

200 gr. gezeefde poedersuiker 

2 eetlepels gezeefd cacaopoeder 

Ca 2 eetlepels water 

 

Bereiding: 

Eerst de banketbakkersroom (zie onderaan *)) of eerst de soezen: 

Breng water met de boter en het zout in een steelpan langzaam aan de kook. Draai de kraan op de 

laagste stand en voeg de droge bloem in 1 keer toe. Roer ca. 1 minuut in de massa totdat deze als 

een bal van de pan loslaat.  Draai de gaskraan dicht. Doe het deeg over in een kom. Roer een ei door 

het deeg en als het weer geheel glad is het tweede ei. Roer even totdat het deeg licht en glanzend is 

geworden. Beboter de bakplaat of leg er bakpapier op. Leg porties deeg op de bakplaat m.b.v. 2 

lepels of gebruik hiervoor een spuitzak of een spuitbus met een mondstuk van 1 a 1,5 cm doorsnee. 

Schuif de bakplaat midden in de (niet voorverwarmde) oven (ca. 220 gr. Celsius). Open de oven 

gedurende de eerste 15 minuten niet, omdat de soezen door tocht kunnen neerslaan. Reken 20 tot 



30 minuten voor de baktijd. De soezen zijn gaar wanneer ze bros aanvoelen en los op de bakplaat 

staan.   

Bereid het glazuur terwijl de soezen in de oven staan. Roer daartoe de gezeefde poedersuiker en 

cacao door elkaar met een vork. Voeg daarna het water toe totdat een stroperige substantie is 

ontstaan. Voeg evt. druppelsgewijs water bij als de substantie te droog / dik blijft. Doop de soezen na 

het afkoelen in het chocoladeglazuur. Laat dit opstijven in de koelkast. 

 

Bereid de banketbakkersroom (*) voor de soezen of na de glazuur): 

Breng het grootste deel van de melk met het vanillestokje aan de kook en laat het stokje enige tijd 

zachtjes in de melk trekken. Meng de bloem met 3 eetlepels achtergehouden melk aan tot een 

gladde massa. Roer er de eidooiers door. Voeg hier al roerende langzaam de kokende melk aan toe. 

Doe de vloeistof terug in de pan, breng ze onder zeer goed roeren aan de kook en laat de room ca. 3 

minuten zachtjes doorkoken. Verwijder het vanillestokje. Voeg de suiker toe. 

 

 

 


