
 · 1 kg rundvlees in stukjes
 · 2 witte uien
 · 2 wortelen
 · 1 tak selderĳ
 · 4 el plantaardige olie
 · 2 el tomatenpuree
 · 2 geplette teentjes knoflook
 · 800 ml runderbouillon
   (water+ bouillon)

Ingrediënten: 

Ingrediënten: 

Bereiding: 
Bereiding: · Verwarm de oven voor op 180 °C. Schil de aardappels en hak 

ze in grove stukken. Doe ze in de kookpan en doe er zoveel 
water bĳ dat ze ermee zĳn bedekt.
· Doe een deksel op de kookpan. 
· Sauteer de uien, de wortels en de selderie zonder ze bruin te 
laten worden. Giet de runderbouillon erbĳ. Voeg het rundvlees 
erbĳ en breng op smaak met zout en peper.
· Voeg de tomatenpuree, tĳm, laurier en knoflook toe. Laat 2 à 
3 minuten pruttelen.
· Voeg de boter, de melk en de nootmuskaat toe.
· Doe, als het vlees bĳna gaar is, de puree en vervolgens de 
boter erbĳ.
· Bak 40 minuten op 180 °C.

· Snĳ de broccoli, de aardappels en de ui in blokjes. Snĳ de 
asperges in repen van twee centimeter. Snĳ de bacon klein.

· Breek de eieren en klop ze. Voeg de room, zout, peper, 
nootmuskaat en kaas toe.

· Bak de asperges en de bacon in je Ingenio-koekenpan.

· Meng het geheel in je grote Ingenio-koekenpan. 
Zet d�e 20 à 30 minuten in een voorverwarmde oven op 180°. 

· Bak totdat de quiche een goudbruin is aan de bovenkant.

Herderstaart

Voorjaarsquiche

 · 2 takjes vese tijm en 
    2 blaadjes laurier
 · Zout en peper
 · 1.5 kg aardappelen
 · 16 cl melk
 · 100 g boter
 · 1 snufje nootmuskaat

Bereidingsduur: 30 minuten
Voor 6 personen

Bereidingsduur: 40 minuten
Voor 4 personen

 · 300 g broccoli 
 · 1 aardappel 
 · 1 ui 
 · 2 asperges 
 · 30 g bacon

 · 3 eieren 
 · 30 cl crème fraîche
 · 200 g geraspte kaas
 · een snufje zout, peper en 
    nootmuskaat

De hartige taarten



Bereidingsduur: 50 minuten
Voor 4 personen

Bereidingsduur: 60 minuten
Voor 4 personen

Bereidingsduur: 60 minuten
Voor 4 personen

 · 600 g aardappelen
 · 2 tl bloem
 · 5 plakjes gerookte ham
 · 1 snufje zout · een snufje peper

· Rasp de aardappels.

· Snĳ de plakjes ham in stukken van 5 mm breed.

· Smelt boter in je Ingenio-koekenpan en bak de aardappels en 
de ham op laag vuur totdat de aardappels doo�ichtig worden.

· Voeg de geraspte kaas, zout, peper en bloem toe.

· Verhit olie in je Ingenio-koekenpan.

· Verhit de koeken en duw ze daarbĳ zacht met de spatel tegen 
de pan aan. Keer ze om wanneer ze wat kleur hebben gekregen 
en stevig zĳn en bak de andere kant bruin. Doe ze vervolgens op 
een bord. 

Aardappel-hamkoek

 · 3 el geraspte kaas
 · 1 el boter
 · 2 tl olie

 · 420 g volkoren meel
 · 1,5 tl zout
 · 1 el suiker
 · 1 tl bakpoeder

 · 3 el olĳfolie
 · 160 cl water
 · 90 cl melk
 · 40 g gedroogde tomaten

 · 1 bladerdeeg
 · 1 moot zalm
 · 1 b�je spin�ie
 · 1 el boter
 · 9 eieren

· Verwĳder het vel en de graten van de zalm en snĳ in stukken 
van 1 à 1,5 cm lang. Snĳ de spin�ie in stukken van 3 cm.

· Smelt op laag vuur boter in je Ingenio-koekenpan en doe 
de zalm erbĳ. Bak de zalm en voeg daarna de spin�ie toe. 
Bak totdat de spin�ie zacht is. Laat afkoelen.

· Meng in een kom de melk en de crème fraîche. Voeg 
vervolgens de eieren toe. Meng d�e. Doe de spin�ie en de 
zalm erbĳ. Breng op smaak met peper en zout.

· Leg het bladerdeeg in je Ingenio-koekenpan. 

· Bestrĳk met een dun laagje boter. Maak met een vork een 
motief aan de randen.

· Leg de bereiding erop.

· Bak 15 minuten bĳ 180 °C en breng de temperatuur dan 
terug naar 160 °C. Bedek de quiche na 10 minuten met 
aluminiumfolie en bak nog 25 à 30 minuten bĳ 160 °C. 

Spin�ie-zalmquiche

 · 400 g crème fraîche
 · 75 cl melk
 · 1 tl zout
 · 1 snufje peper

· Doe de melk en het water in een kom. Strooi het volkorenmeel 
en het bakpoeder erbĳ en meng. Voeg zout, suiker en gedroogde 
tomaten toe en meng.

· Wanneer het een homogene massa wordt, ongeveer 15 minuten 
verder kneden met de hand totdat je een glad oppervlak hebt.

· Bestrooi het oppervlak van het deeg licht met bloem en laat 
ongeveer 30 minuten rusten bĳ kamertemperatuur, afgedekt 
met een doek.

· Rol het deeg uit in je Ingenio-koekenpan. Het moet ongeveer 
1 cm dik zĳn. Laat het deeg rĳzen tot het dubbele volume. 
Prik met een vork gaatjes in het deeg en bestrĳk het daarna 
met olĳfolie. 

· Bak ongeveer 20 minuten in een voorverwarmde oven 
op 190 °C.

Focaccia met tomaat

Ingrediënten: 

Ingrediënten: 

Ingrediënten: 

Bereiding: 

Bereiding: 

Bereiding: 


