
 

 

Hartige	  taart	  met	  pompoen	  en	  broccoli	  
 

Aantal	  personen:	  6	  
	  
Benodigdheden	  
§ 6	  plakjes	  bladerdeeg	  of	  deeg	  voor	  hartige	  taart	  
§ 1	  pompoen	  
§ 1-‐2	  stronkjes	  broccoli	  
§ 2	  tenen	  knoflook	  
§ 1	  rode	  ui	  
§ 4	  eieren	  
§ 200	  ml	  kokosmelk	  
§ 2	  eetlepels	  olijfolie	  
§ (gedroogde)	  kruiden	  naar	  smaak	  toevoegen:	  

-‐	  koriander	   -‐	  kerrie	  	   -‐	  chilipeper	   -‐	  zwarte	  peper	  	  
-‐	  kaneel	   	   -‐	  kurkuma	   -‐	  gember	   -‐	  zout	  

	  
Bereiding	  
Verwarm	  de	  oven	  voor	  tot	  200	  graden,	  indien	  mogelijk	  met	  een	  ‘dubbele’	  warmte	  onder	  
i.v.m.	  het	  gaar	  worden	  van	  het	  bladerdeeg.	  Indien	  het	  instellen	  van	  dubbele	  warmte	  niet	  
mogelijk	  is,	  kunt	  u	  de	  hartige	  taart	  onderin	  de	  oven	  plaatsen	  i.p.v.	  in	  het	  midden.	  	  
	  
Vet	  de	  springvorm	  of	  schaal	  in	  en	  bekleed	  ‘m	  met	  deeg.	  Zorg	  ervoor	  dat	  de	  rand	  ongeveer	  4-‐
5	  cm	  hoog	  is.	  Maak	  de	  pompoen	  schoon	  en	  snij	  deze	  in	  stukjes.	  Ook	  de	  broccoli	  in	  kleine	  
roosjes	  en	  de	  ui	  en	  knoflook	  in	  kleine	  stukjes	  snijden.	  De	  steel	  van	  de	  broccoli	  is	  ook	  heerlijk	  
om	  te	  eten,	  gewoon	  gebruiken	  is	  ons	  advies!	  Roerbak	  de	  pompoen,	  de	  broccoli,	  ui	  en	  
knoflook	  met	  wat	  olijfolie	  gedurende	  3-‐5	  minuten	  in	  een	  hapjespan	  of	  wok.	  Voeg	  de	  kruiden	  
naar	  smaak	  toe	  en	  ‘blus’	  af	  met	  de	  kokosmelk.	  Laat	  dit	  ongeveer	  1-‐2	  minuten	  pruttelen.	  
Ondertussen	  klutst	  u	  de	  eieren	  in	  een	  ruime	  schaal.	  Voeg	  de	  eieren	  samen	  met	  de	  
pompoen/broccoli.	  Als	  dit	  goed	  gemengd	  is	  kan	  alles	  in	  de	  met	  deeg	  bekleedde	  vorm	  of	  
schaal.	  Bak	  de	  pompoen	  broccoli	  taart	  in	  ongeveer	  35-‐40	  minuten	  goudbruin.	  	  
	  
Tip	  
Zet	  onder	  het	  rooster	  in	  uw	  oven	  een	  bakplaat	  om	  het	  vocht	  op	  te	  vangen.	  
	  
Eet	  smakelijk!	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Edwin	  &	  Sandra	  


