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’n Pastei is koesterkos uit die boonste rakke. Ek gebruik spek, wat redelik sout is, maar verder natuurlike 

geurmiddels. Hou matigheid voor oë as dit by ’n porsie hiervan kom en eet dit saam met ’n groenslaai!  

 

Fillopastei met spek & botterskorsie 
Resep uit Maak vyf/ Make five 

Lewer 4 – 6 porsies 

 

Vulsel 

15 ml (1 e) olyf- of avokado-olie 

250 g bladspek, oortollige vet verwyder en in blokkies gesny 

4 preie, in skywe gesny 

1 knoffelhuisie, gekneus 

750 g botterskorsie, geskil en in blokkies gesny 

125 ml (½ k) witwyn of rooibostee 

30 ml (2 e) koekmeel, met water tot ‘n pasta gemeng 

250 ml (1 k) melk 

80 ml (⅓ k) suurroom 

60 ml (¼ k) gekapte vars salie 

suurlemoensap, sout en peper 

 

Fillo 

4-6 velle fillodeeg 

30 ml (2 e) olyf- of avokado-olie 

 

1. Vulsel: Verhit die helfte van die olie oor matige hitte in ’n braaipan en braai die spek tot goudbruin en 

gaar, maar nie te bros nie. Skep uit en dreineer op kombuispapier, indien nodig. 

2. Verhit die res van die olie in dieselfde pan en soteer die preie en knoffel tot sag. Voeg die botterskorsie 

by en soteer vir ’n paar minute. Roer die wyn by en sit die deksel op. Stel die hitte laer en prut vir 10 

minute of tot die botterskorsie amper gaar is. 

3. Klits die meelpasta by die melk en roer die mengsel by die groente in die pan. Roer goed deur en laat ’n 

paar minute prut tot verdik. Roer die suurroom by en prut nog 5 minute. 

4. Voorverhit die oond tot 180 °C. Roer die salie by die vulsel en geur na smaak. Skep in ’n 1,5-2 liter-

oondbak.  

5. Fillo: Verf een vel fillo aan die een kant met die olie en plaas ’n tweede vel bo-op. Verf dit ook met olie. 

Herhaal met die res van die fillodeegvelle. Maak die ongeverfde fillodeegvelle met ’n skoon afdroogdoek 

toe sodat dit nie uitdroog nie. 

6. Sny elke dubbellaagfillo in die lengte in 4 breë repe en frommel liggies op. Plaas teen mekaar bo-op die 

vulsel. 

7. Bak vir 20-30 minute of tot die vulsel warm en die kors goudbruin is. Sit voor met ’n slaai. 

 

Wenke 

1. Vervang die spek met 1 x 410 g-blik gedreineerde lensies of kekerertjies vir ’n vegetariese dis. Roer in 

stap 4 met die salie by.  

2. Fillodeeg word verpak in 2 rolle met gewoonlik 6-7 velle elk. Haal slegs dit wat jy benodig uit die 

vrieskas en laat ontdooi. Bêre die res van die fillodeeg in plastiek en vries of gebruik binne 2-3 dae. Hou 

laasgenoemde in die yskas. 


