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Gevulde speculaas 

Uit: Het volkomen kookboek, een initiatief van Albert Heijn Supermart b.v., Uitgave Meijer 
Pers b.v. Amsterdam, 1976, p.444 

 

300 gram bloem 

3 tl bakpoeder 

zeven in een kom. 

 

175 gram koude boter in kleine stukjes 

150 gram bruine basterdsuiker 

10 gram speculaaskruiden 

½ tl zout 

toevoegen. 

 

 

 

Bereid hiervan een zandtaartdeeg. 

Laat het deeg 2 uur rusten. 

Rol uit in een lap van ¾ cm dikte. 

Snijd in twee gelijke delen. 

Beboter het midden van de bakplaat. 

Leg hierop een lap deeg. 

Bestrijk deze met 300 gram amandelspijs. 

Leg de tweede deeglap erop. 

Bestrijk de bovenkant met losgeklopt ei. 

Garneer met gepelde, gehalveerde amandelen. 

 

Bak de speculaas in ongeveer 40 minuten in een voorverwarmde oven. 

175 graden of gasovenstand 3. 
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Gevulde speculaas 

Uit: Honig’s kookboek, N.V. verkoopkantoor van Honig’s artikelen, Koog a/d Zaan, p.96 

 

375 gram Honig’s Zelfrijzend Bakmeel 

300 gram boter 

150 gram donkerbruine basterdsuiker 

2 tl speculaaskruiden 

1 el melk (misschien) 

ca 20 amandelen 

300 gram spijs 

 

 

 

 

 

Snijd de boter tot fijne kruimels in het zelfrijzend bakmeel. 

Roer er de suiker door en de kruiden en kneed dan m.b.v. een eetlepel melkalles samen tot 
een stevig soepel deeg. 

Rol op een met wat bloem bestoven tafel de helft van het deeg tot een niet te dunne lap ( ca. 
½ cm). 

Spreid de lap op een met boter besmeerd bakblik uit. 

Bedek hem met een gelijke dikke laag van het vulsel en sluit dit af met de tweede helft van 
het deeg, eveneens tot een lap van ½ cm uitgerold. 

 

Bestrijk de bovenkant met wat geklopt ei. 

Bestrooi er de 20 gepelde, fijngesnipperde amandelen op. 

 

Bak de koek in een vrij hete oven lichtbruin en gaar (ca. ½ uur). 

Neem het gebak na bekoeling van het bakblik en snijd het de volgende dag in nette stukjes. 
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Gevulde speculaas 

Uit: Ina Hoffman, Wina’s culinaria: Brood, koekjes, taarten, Zomer & Keunig- Wageningen, 
1976, p.37 

 

100 gram zelfrijzend bakmeel 

100 gram bloem 

150 gram boter 

100 gram bruine basterdsuiker 

mespunt zout 

3 tl speculaaskruiden 

ca 25 gepelde amandelen 

ca 200 gram spijs 

 

 

 

 

Verwarm de oven tijdig voor op 150 graden C of op stand 2. Beboter de bakplaat. 

Doe bakmeel, bloem, boter, suiker, zout en speculaaskruiden in een kom.  

Snijd de boter met twee messen door de bloem en kneed er vlug met één hand een deegbal 
van. 

Rol het deeg op een met bloem bestrooide aanrecht met een met bloem bestrooide 
deegroller tot een 1cm dikke lap en snijd deze lap in tweeën. 

Leg één lap op de bakplaat. 

Druk de spijs uit tot een stuk dat iets kleiner is dan de deeglap. 

Bedek het deeg op de plaat met de spijs en leg hier de tweede deeglap op. 

Druk de randen met een vork op elkaar. 

Druk de amandelen op regelmatige afstand in het deeg en bestrijk de bovenkant met 
losgeklopt ei. 

Zet de bakplaat in het midden van de warme oven en bak de speculaas in ongeveer 40 
minuten gaar en bruin. 

Laat het gebak eerst op de bakvorm afkoelen en leg het daarna op een taartrooster om 
verder af te koelen. 
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Gevulde speculaas 

Uit: Marja Kruik, praktisch Bakboek, Uitgeverij Luitingh Promotion B.V. i.s.m. Oetker B.V., 
1976, p.22 

 

300 gram bloem 

2tl bakpoeder 

150 gram koude boter 

150 gram gele basterdsuiker 

2 eetlepels speculaaskruiden 

1 el melk 

1 ei losgeklopt 

ca 24 gespleten amandelen 

300 gram spijs 

 

 

 

Zeef bloem, bakpoeder en speculaaskruiden boven een kom. 

Meng er de basterdsuiker en zout door. Snijd met twee messen de boter in het mengsel 
klein. Voeg de melk toe, kneed het mengsel en zet het deeg minstens 24 uur afgedekt weg. 

Verdeel het deeg in tweeën en rol beide stukken apart uit op een met bloem bestoven 
werkvlak tot twee even grote vierkante lappen van ¾ cm dik. Haal daarbij af en toe een 
pannekoekmes onder het deeg door en keer het tevens. 

Vet de bakplaat in en verwarm de oven voor op 175 graden C of stand 3. 

Breng 1 deegplak over op de bakplaat. Prak drie eetlepels melk door de amandelspijs en 
smeer deze over he deeg op de plaat uit. 

Leg de andere deegplak erop en druk de kanten aan. 

Bestrijk het deeg met ei, druk op 2,5cm van elkaar de amandelen in het deeg en bestrijk 
deze ook met ei. 

Bak de gevulde speculaas in het midden van de oven 40-45 minuten tot de amandelen 
goudbruin geworden zijn. 

Laat het gebak op de plaat eerst lauw worden, schuif het op een rooster en laat de gevulde 
speculaas verder afkoelen. 

Snijd de speculaas in kleine vierkante brokken en laat ze liefst nog eens 24 uur doortrekken. 


