
Pompoen quiche met oude kaas 
Voor de glutenvrije bodem 
 
 

• 210 gr (witte) bloem /broodmix 

• 210 gr kwark of Griekse yoghurt 

• Half theelepeltje zout 

• 3 eetlepels olijfolie 

• Eventueel 6 theelepels pizzakruiden 

 

Roer bloem, kwark, olijfolie en de pizza kruiden 

met een vork door elkaar tot het goed gemengd 

is en vorm er dan met ingevette handen een egale 

deegbal van.  

Leg de deegbal tussen 2 lagen plasticfolie en 

duw/rol het uit tot de gewenste vorm die iets 

groter is dan de vorm die je gaat gebruiken. 

Leeg het deeg in de vorm, duw het deeg bij de randen netjes in de vorm en prik de bodem in 

met een vork. 

Op 225 graden ca. 10 minuten voorbakken, in het midden van de oven, tot het deeg iets 

begint te kleuren aan de randjes.  
 
 

 

Voor de vulling 

• 350 gram pompoen  - oranje hokkaido, kabocha of muskaat pompoen 

• 2 eieren 

• 150 ml crème fraîche 

• 200 gr kwark 

• 100 gram geraspte oude kaas      

• 2 lente uien 

• 3 takjes verse tijm 

• 100 gr shiitakes of kastanjechampignons  

• teentje knoflook 

• suiker of ahornsiroop 

• 1 el boter 
 



 

Zo maak je het 
 
Verwarm je oven voor op 180 graden. Vet een quichevorm van 23-24 cm (of springvorm) in 
met olijfolie. 
 
Kneed in een kom de ingrediënten voor de bodem met de hand door elkaar. Druk het deeg 
in de vorm en zorg voor een opstaand randje van zo’n 2 tot 3 cm. Zet de vorm in de koelkast 
tot gebruik 
 
Snijd de pompoen (je mag de schil laten zitten) in hele kleine blokjes. Snijd de lente ui in 
ringetjes en ris de blaadjes van de takjes tijm. Meng in een kom de pompoen, lente ui en 
tijm samen met de eieren, crème fraîche, kwark en geraspte oude kaas. Breng op smaak 
met een snuf peper en zout en schenk de vulling in de vorm. 
 
Snijd de shiitakes in dunne reepjes. Verhit een scheutje olijfolie in de koekenpan en bak de 
shiitakes 3 minuten. Pers de knoflook uit en voeg dit samen met de boter en 
kokosbloesemsuiker toe aan de pan. Bak het geheel al omscheppend nog vijf minuten. Laat 
de shiitakes even afkoelen en verdeel daarna alles over de vulling. 
 
Bak de quiche 40 minuten in het midden van de oven. 
 
Bron recept: www.Beaufood.nl 
 
 
 
Dit recept was één van de gerechten tijdens Pompoenproeverij op de Boerderij op vrijdag 
28 oktober op Boerderij Hof van Heden, Ringdijk 14 in Geervliet. 
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