
Of je het nou een hartige taart of  
quiche noemt, knapperig deeg met een 
vulling vol smaken is altijd een succes. 
Al was het maar omdat je er eindeloos 

mee kunt variëren.
Productie: Colette Beyne. Fotografie: Maaike van Haaster.  

Styling: Silke Visscher. Receptuur & foodstyling: Gees van Asperen.
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Quiches van kant-en-klaar 
volkorenbladerdeeg met 
geitenkaas-vijgenvulling en 
gerookte kip met rood fruit.
Grijze bordjes, quichevormpjes, licht 
houten vorkje (Dille & Kamille), 
houten bordjes (Miljuschka via 
Wehkamp), houten vorkjes, grijs 
bordje, grijs bord, blauwgroen bord 
(DOK Cookware). Overige vorkjes 
(kringloopwinkel).

CULINAIR
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Maaltijdquiche 
van korstdeeg met 
een vulling van 
ricotta, zeeduivel, 
rode biet en  
kleurige snijbiet.
Bord, doek, groen 
bordje (DOK Cookwa-
re), glazen kommetje 
(Søstrene Grene), 
glazen, grijze bordjes 
(Dille & Kamille).

Quiche van koel-
vers hartigetaart-
deeg met groene 
asperges en rauwe 
ham en een 
gemengde salade. 
De dressing  
serveer je apart.
Glazen (Søstrene 
Grene), kommetje  
(DOK Cookware).  
Mes (kringloopwinkel).

Met zo veel variatie 
hoeft niemand

quichekeurig te zijn
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Miniquiches 
(6-8 stuks) 
1 pakje volkorenblader-
deeg, plakjes ontdooid 
  voor de geitenkaas- 

vijgenvulling: ± 4 el (geiten)melk  50 g 
zachte geitenkaas  1 ei  2 takjes verse 
tijm, blaadjes gerist  versgemalen peper 
 1-2 kleine vijgen, in plakjes  voor de 

gerookte kip-bessen-bramenvulling:  
100 g gerookte kipfilet, in dunne  75 g 
crème fraîche  1 ei  aantal salieblaad-
jes en -bloemetjes, blaadjes fijngehakt  
30 g blauwe bessen  25 g bramen  
extra nodig: 6-8 kleine ronde (siliconen) 
quichevormpjes 

Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg 
de quichevormpjes op een bakplaat 
en bekleed elk taartvormpje met een 
plak bladerdeeg. Snijd het teveel aan 
deeg rondom weg. Klop voor de gei-
tenkaas-vijgenvulling de melk en de 
geitenkaas tot een glad mengsel. Voeg 
het ei en de blaadjes van 1 takje tijm 
toe en breng op smaak met peper. 
Schenk het roommengsel in drie of 
vier vormpjes. Leg de plakjes vijg in 
de vormpjes en garneer met nog wat 
tijm. Meng voor de kipfilet-bessen- 
bramenvulling de crème fraîche met 
het ei en voeg fijngehakte salieblaad-
jes naar smaak toe. Breng op smaak 
met peper en verdeel over de rest van 
de vormpjes. Leg de kip en het fruit 
erop. Bak de quiches in het midden 
van de oven in 25-30 min. goudbruin 
en gaar. Laat 5 min. afkoelen en  
garneer met nog wat extra kruiden  
en bloemetjes.
Bereidingstijd: ± 15 min. + ± 30 min. 
oventijd

Maaltijdquiche 
met zeeduivel, 
rode biet en 
snijbiet (voor  
4 personen)

voor het korstdeeg: 125 g boter, in blok-
jes van 1x1 cm  250 g bloem + extra om 
te bestuiven  snuf zout  8-10 el ijskoud 

water  voor de vulling: 2-3 el havermout 
 200 g witvisfilet, bijvoorbeeld zeedui-

vel, in stukken en drooggedept  300 g 
voorgekookte bietjes, in stukjes en droog-
gedept  200 g ricotta  5 eieren (M)  2 
el grove mosterd  versgemalen peper, 
zout  1 el olijfolie  2 teentjes knoflook, 
fijngehakt  150 g snijbietstelen, in  
stukken van 3 cm  60 g hazelnoten, grof 
gehakt  extra nodig: keukenmachine, 
springvorm van ± 24 cm, ingevet met olie 
en bestoven met bloem, blindbakkorrels 
of rauwe bonen/erwten

Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg 
voor het korstdeeg de boterblokjes ± 
20 min. in de vriezer. Zeef intussen de 
bloem boven de mengkom van een 
keukenmachine en voeg het zout toe. 
Voeg de boter en 6 eetlepels van het 
ijskoude water toe. Mix kort (via  
de pulsstand) met het mes van de 
keukenmachine en voeg indien nodig 
extra water toe tot het deeg gaat 
klonteren. Druk de klonten vlug 
tegen elkaar tot een bal en dek af met 
huishoudfolie. Laat 30 min. rusten  
in de koelkast. Rol dan op een met 
bloem bestoven werkvlak uit tot een 
ronde plak en bekleed de vorm 
ermee. Zorg ervoor dat er 2-3 cm 
korstdeeg langs de randen omhoog 
staat. Leg op de bodem een stuk  
bakpapier met daarop de blindbak-
korrels en bak de bodem 15 min. 
voor. Verwijder het bakpapier met  
de korrels, bestrooi de bodem met de 
havermout en verdeel de vis en de 
rode biet erover. Klop een romig 
mengsel van de ricotta, de eieren en 
de mosterd en breng op smaak met 
peper en zout. Giet het mengsel over 
de vulling. Plaats de quiche 35-40 
min. in het midden van de oven tot 
hij bijna gaar is. Verhit intussen de 
olijfolie en bak de knoflook kort.  
Voeg de snijbiet toe en roerbak kort 
(de snijbiet moet nog beetgaar en 
helder van kleur zijn). Zet de pit uit. 
Verdeel het snijbietmengsel en de 
hazelnoten over de quiche en bak nog 
2-3 min. in de oven.

Bereidingstijd: ± 30 min. + 1 uur oventijd 
+ 50 min. koel- en rusttijd

Maaltijdquiche 
met groene 
asperges, 
rauwe ham en 
gemengde  

salade (voor 4 personen)
1 rol koelvers hartigetaartdeeg op bak- 
papier (Tante Fanny)  1-2 el havermout 
 4 eieren  150 ml slagroom  blaadjes 

van 3 takjes basilicum, heel fijn gehakt  
versgemalen peper, zout  100 g rauwe 
ham  400 g groene aspergetips, een 
plakje van de uiteinden verwijderd  voor 
de salade: 25 ml extra vergine olijfolie  
25 ml balsamicoazijn  1 tl mosterd  1 
kleine zak slamelange  extra nodig: 
rechthoekige bakvorm van ± 32x22 cm, 
bekleed met bakpapier

Verwarm de oven voor op 200 °C.  
Leg het deeg in de vorm en snijd het 
teveel rondom weg. Bestrooi de 
bodem met de havermout. Meng in 
een kom de eieren met de slagroom 
en de basilicum. Breng op smaak met 
peper en zout. Verdeel het mengsel 
over de bodem. Leg de helft van de 
rauwe ham in het bakblik en verdeel 
de aspergetips erover. Drapeer de 
overige ham tussen de asperges door. 
Bak de quiche in het midden van de 
oven en bak in 30-40 min. gaar. Klop 
intussen een dressing van de olie, de 
azijn, de mosterd en peper en zout 
naar smaak. Laat de quiche 10 min. 
afkoelen en serveer dan met de sla-
melange bovenop en de dressing er 
apart bij.
Bereidingstijd: ± 15 min. + ± 40 min. 
oventijd

Er valt genoeg  
te quichen
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