
Quiche
recepten

BACON FAJITA QUICHE 
11 CM

BEREIDING
1.  Combineer ui, jalapeno, rode en groene paprika, kaas en 

spek. 
2.    Voeg het groenten- en spekmengsel toe aan de quiches. 

Kruid met peper en zout.
3.  Meng de eieren en giet het mengsel in de quiches.
4.  Werk af met wat geraspte kaas.
5.  Plaats de quiches 15 minuten in een voorverwarmde oven 

op 170° C, gevolgd door 10 minuten op 150° C.
6.  Laat ze 5 minuten afkoelen voor het opdienen.

INGREDIËNTEN 

4 PORTIES

•  4 Pidy quiches 11 cm 
•  1/2 groene paprika in 

reepjes gesneden
•  1/2 rode paprika in 

reepjes gesneden
•  1/2 kleine rode ui in 

blokjes gesneden

•  1 chilipeper, zaden 
verwijderd en in blokjes 
gesneden (optioneel)

•  peper & zout 
•  250 gr spek (gekookt  

en in stukjes gesneden)
•  3 eieren
•  200 ml room
•  200 gr geraspte kaas

BEREIDING
1.  Meng ham, kaas, aardappelen, paprika en lente-ui. 
2.    Klop eieren, room , mosterd, zout en zwarte peper bij 

elkaar. Giet het mengsel in de quiche.
3.  Bak de quiche 20 minuten in een voorverwarmde oven op 

170° C, gevolgd door 10 tot 15 minuten op 150° C. Laat 
de quiche 5 minuten afkoelen voor het serveren.

INGREDIËNTEN 

2-3 PORTIES

•  1 Pidy volkoren quiche 
22 cm 

•  200 gr gesneden ham
•  200 gr geraspte Zwitserse 

kaas 
•  100 gr aardappel  

(in dunne plakjes)

•  50 gr zoete rode peper
•  1 lente-uit
•  3 eieren
•  200 ml room
•  2 el korrelige mosterd
•  ½ theelepel zout
•  ¼ theelepel zwarte peper
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BOERENHOF QUICHE VOLKOREN 
22 CM
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HERFST QUICHE VOLKOREN
11 CM

AZIATISCHE QUICHE
11 CM

TOMACHEEBA QUICHE
11 CM

BEREIDING
1.  Combineer ui, jalapeno, rode en groene paprika, kaas en 

spek. 
2.    Voeg het groenten- en spekmengsel toe aan de quiches. 

Kruid met peper en zout.
3.  Meng de eieren en giet het mengsel in de quiches.
4.  Werk af met wat geraspte kaas.
5.  Plaats de quiches 15 minuten in een voorverwarmde oven 

op 170° C, gevolgd door 10 minuten op 150° C.
6.  Laat ze 5 minuten afkoelen voor het opdienen.

INGREDIËNTEN 

4 PORTIES

• 4 Pidy quiches 11 cm 
• 200 gr spekreepjes 
• 12 kerstomaatjes 
• 100 gr geraspte kaas 

• 200 ml room 
• 3 eieren 
• 1 lente-ui 
• Zout en peper

BEREIDING
1.  Bak de sojascheuten in sesamolie met de schil van limoen, 

geraspte gember en zout en peper.
2.    Snijd de kip in kleine stukjes en meng het samen met een 

deel van de sojascheuten en koriander.
3.  Meng de room en de kokosmelk samen met de groene 

curry en eieren.
4.  Verdeel de stukjes kip over de verschillende quiches en top 

met de de rest van de sojascheuten.
5.  Giet het mengsel van eieren en room over de vulling en 

versier met kersttomaatjes.
6.  Plaats de quiches in een voorverwarmde oven gedurende 

20 minuten op 170° C en vervolgens 10-15 minuten op 
150° C.

7.  Laat ze 5 minuten afkoelen voor het opdienen.

INGREDIËNTEN 

4 PORTIES

• 4 Pidy quiches 11 cm 
• 2 el groene curry
• 200 gr sojascheuten
• 100 ml kokosmelk
• 150 ml room
• 3 eieren
• 4 gekookte kipfilets

•   2 el gehakte verse 
koriander

• 1 theelepel limoen zeste
• 8 kerstomaatjes
• 1 theelepel verse gember
• Zout en peper

INGREDIËNTEN 

4 PORTIES

•  4 Pidy volkoren  
quiches 11 cm 

• 2 kipfilets
• 1 broccoli
• 250 gr boschampignons

• 3 eieren
• 200 ml room
• 200 gr geraspte kaas
• Zout en peper
 

BEREIDING
1.  Bak de kip, broccoli en boschampignons voor een 5-tal 

minuten en verdeel ze over de quiches. 
2.  Meng de eieren met de room en kaas en vul de quiches 

ermee. Breng op smaak met wat peper en zout.
3.  Plaats de quiches in een voorverwarmde oven gedurende 

20 minuten op 170° C en vervolgens 10 tot 15 minuten op 
150° C.

4.  Laat de quiches 5 minuten afkoelen voordat je ze serveert.

TIPS V/DE CHEF
-  De gebakken quiches kunnen worden ingevroren.  

Terug opwarmen in voorverwarmde oven op 150° C voor 
+/- 30 minuten.

-  Take-Away. Handig als meeneemgerecht, zowel warm als koud.
-  Verfijn de smaak van uw recept door de binnenkant van de 

quiche in te wrijven met een tapenade naar keuze.
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