
Vegan en Gluten Vrije 
Donuts ± 6 stuks 

Ingredienten  

4 gr  Gist 
90 ml  Toegestane melk 
25 gr  Suiker of suikervervanger 
Snufje  zout 
20 gr  Ongezoete appelmoes 
15 gr  Toegestane margarine (gesmolten) 
80 gr  Sorghum meel 
80 gr  (glutenvrije) Havermeel 
20 gr  Aardappelzetmeel 
½ eetl Agar Agar 
 

• Klop de melk, suiker, appelmoes, gesmolten margarine en zout in een  kom tot een 

gladde massa. 

• Meng de gist door de bloem en zeef dit boven het beslag en meng het met een 

lepel door het deeg. Kneed de massa met je handen tot een soepel deeg 

gedurende ongeveer 3 minuten. De bedoeling is dat het deeg soepel is maar niet 

kleverig is dus je kan wat extra havermeel toevoegen als het aan je handen kleeft. 

Kneed het tot een soepele bal. 

• Laat de deegbal  in een kom op kamertemperatuur en afgedekt onder een vochtige 

theedoek 1,5 uur rijzen. 

• Kneed het deeg opnieuw kort door en rol het deeg uit op een met havermeel 

bestrooid werkblad. Maak een lap van ongeveer 1cm dikte. Steek hier rondjes uit 

(met een ronde steekvorm of glas) en maar daar dan met bv een appelboor in het 

midden weer een rondje. Herhaal dit totdat al het deeg opgebruikt is. 

• Leg de donuts op een licht ingevette bakplaat of bekleed met bakpapier en laat de 

vormpjes wederom afgedekt onder een vochtige theedoek op kamertemperatuur 

ongeveer 30 minuten rusten. 

• Frituur de donuts op 175 graden gedurende ongeveer 1 minuut. Keer de donuts 

voorzichtig om en bak ze aan de andere kant ook voor ongeveer 1 minuut. Schep 

ze uit de olie en laat ze even uitlekken om ze daarna te laten afkoelen op een 

schaal met keukenpapier. 

• Na het bakken kan je ze bestrooien met poedersuiker, kaneelsuiker of versieren met 

glazuur en ander versieringen. 

 


