
 

VEGETARISCHE KULBYAKA 

NODIG :  

 175 gram groene linzen. ( geweekt). 

 2 laurierblaadjes. 

 2 uien, in reepjes gesneden. 

 Ruim 1 liter vega-bouillon. 

 175 gram gesmolten boter. 

 225 gram rijst ( basmati is de beste keus) 

 Peper en zout. 

 4 eetlepels versgehakte peterselie. 

 2 eetlepels versgehakte dille. 

 1 ei, losgeklopt. 

 225 gram champignons. In plakjes gesneden. 

 Ca 8 vellen filodeeg. 

 3 eieren, hardgekookt en in plakjes gesneden.  

BEREIDEN :  

1. Kook de linzen 30 minuten in de bouillon met 1 laurierblad en EEN  ui.  

2. Zet apart. 

3. Andere ui fruiten in 2 eetlepels boter, rijst erbij doen, 

4. En de rest van de bouillon met zout en peper. 

5. Breng dit aan de kook, en laat het ca 15 minuten koken. 

6. Daarna doe je de verse kruiden erdoor en laat het 10 minuten afkoelen. 

7. Klop het rauwe ei erdoor.  



8. Bak de champignons 5 minuten in 3 eetlepels boter. Laat ook afkoelen. 

9. Smeer de binnenkant van een grote ovenschaal in met boter. 

10. Leg er de vellen filodeeg in, en laat deze ruim over de rand heen hangen. 

11. Smeer ook boter TUSSEN de deeg vellen !  

12. NU GAAN WE LAAGJES MAKEN: 

13. LAAGJE RIJST,.. 

14. LAAGJE LINZEN MET UI,.. 

15. LAAGJE CHAMPIGNONS,.. 

16. LAAGJE EI SCHIJFJES,.. 

17. LAAGJE RIJST,.. 

18. ETC,.. 

19. DAN VOUW JE DE FILODEEG VELLEN EROVERHEEN,.. 

20. Doe er een laagje boter aan de bovenkant overheen,.. 

Zet deze feestelijke schaal nu een poosje in de koelkast, dan wordt het wat 

steviger. 

Na een uurtje ( of meer) , verwarm je de oven op ca 200 graden, ( of stand 5 

voor een gasoven),.. 

Bak je KULBYAKA ca 45 minuten goudbruin en knapperig. En laat het even 10 

minuten afkoelen, voor je het serveert. 

EEN ABSOLUUT TOPGERECHT !!  

Eet smakelijk   

 


