Pompoenquiche met gedroogde abrikoos

Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g gedroogde abrikozen
700 g pompoen, in blokjes van 1 bij 2 cm
2 eetl olijfolie
1 pakje bladerdeeg
200 g bleu d'Auvergne
4 eieren
200 ml slagroom
100 ml crème fraîche

Bereidingswijze
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Zet de oven op 200 °C. Week de abrikozen 10 minuten in
lauw water.
Meng de blokjes pompoen in een ovenschaal met de olijfolie
en een snufje zout en peper. Zet 25 minuten in een oven van
200 ºC.
Bekleed een taartvorm van 24 cm met het bladerdeeg. Leg er
ruim vetvrij papier in en giet op het papier ongeveer 500
gram bonen, om de bodem blind te bakken. Schuif de
taartvorm 25 minuten bij de pompoen in de oven.
Haal de taartvorm uit de oven en haal de blindbakbonen
eruit. Haal ook de pompoen uit de oven en verdeel die over
de taartbodem. Laat de oven aanstaan.
Haal de abrikozen uit het weekwater, dep ze droog en snij ze in stukjes. Verdeel die over de pompoen. Verkruimel de bleu
d'Auvergne en verdeel die ook over de pompoen.
Meng in een kom met een garde de eieren met de slagroom en crème fraîche. Voeg een mespunt zout en een paar stevige
slagen peper uit de pepermolen toe. Giet dit mengsel bij de pompoen en zet de taart direct in de hete oven.
Bak de taart in de oven in 35 minuten gaar. Laat enigszins afkoelen voor u hem aansnijdt.

Wijn & Spijs
De quiche is hartig door de blauwe kaas en heeft een bitter-zoet van de gedroogde abrikozen. De Rioja van Murillo past hier
zo goed omdat de wijn zelf ook barst van het rijpe fruit en de houtlagering prachtig aansluit bij de blauwe kaas. Menigeen zou
kiezen voor witte wijn, maar deze zachte Rioja doet het verrassend goed. Heerlijke combi.
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